
P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  I n f o r m a t y c z n e

\ ■

iiiłłiaa ::::Sas::::::::

Informatyka 
w administracji

Redakcja naukowa:

\ Jerzy S. Nowak
/  Zbigniew Olejniczak

Janusz K.Grabara



Informatyka 
w administracji





Informatyka 
w administracji

Redakcja naukowa:

Jerzy S. Nowak 
Zbigniew Olejniczak 

Janusz K. Grabara

Polskie Towarzystwo In fo rm a tyczne -O ddz ia ł Górnośląski
Katowice 2006



Recenzenci:
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron 

Prof. AE Katowice, dr hab. Celina Olszak 
Prof. WAT, dr hab. inż. Bolesław Szafrański 

Prof. PW, dr hab. Kazimierz Waćkowski

Wydanie publikacji dofinansowane przez Polską Wytwórnię Papierów 
Wartościowych SA - Warszawa

Copyright© 2006 Polskie Towarzystwo Informatyczne

ISBN 10: 83-60810-02-8 
ISBN 13: 978-83-60810-02-6

Redakcja techniczna mgr inż. Tomasz Lis, mgr inż. Renata Nowak 
Projekt okładki Marek J. Piwko

Utwór w  całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany 
za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających 
i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w postaci 

cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody 
posiadacza praw autorskich.

Polskie Towarzystwo Informatyczne 
Oddział Górnośląski 

40-074 Katowice, ul. Raciborska 3 
tel. (0 32 251 9811 ) ,  e-mail: Katowice@pti.org.pl 

www.katowice.pti.org.pl

Fotokopie, druk i oprawę 
Wykonano w Zakładzie Graficznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach

zam.402/06

mailto:Katowice@pti.org.pl
http://www.katowice.pti.org.pl


POLSKA
WYTWÓRNIA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH S.A.

PWPW S.A.

W ydawcy składają podziękowanie
Polskiej W ytwórni Papierów W artościowych SA
za pom oc w wydaniu niniejszej publikacji





SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1 -  KONCEPCJE

I Podstawy reinformatyzacji państwa 11
Wacław Iszkowski

II Przebudowa i integracja rejestrów państwowych 19
Maciej Kiedrowicz

III Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji -  jako podmiot
we współpracy międzyresortowej w zakresie infrastruktury 
teleinformatycznej na rzecz obronności i bezpieczeństwa 29
Piotr Durbajło

IV Realizacja 1. (informacja) i 2. (interakcja) etapu e-administracji w
Polsce (na przykładzie gmin i powiatów lubelszczyzny) 41
Agnieszka Pawłowska, Agnieszka Demczuk

V Koncepcja budowy zintegrowanego systemu zarządzania urzędem
na szczeblu samorządowym w kontekście rozwoju społeczności 
lokalnej (zarys problematyki) 55
Tomasz Adamczewski

VI Informatyzacja administracji -  zadanie dla Herkulesa
czy też dla Syzyfa? 63
Ewa Wolniewicz-Warska

VII Implication of decentralization in carrying out 6* FP applied
research projects 69
Andrzej Bassara, Marek Wiśniewski

VIII M eT oąojioriH H i 3a c a ą u  CTBopeuna KOMyniKauiÜHoro MexaHÍ3My

EjieKTpoHHoro ypaąy 81
OneKcandp IlyuiKap

IX USE-ME.GOV -  mobilne usługi dla obywateli 91
Agata Filipowska, Paweł Żebrowski



CZĘŚĆ 2 -  SYSTEM SYRIUSZ

X Obiektywne i subiektywne uwarunkowania realizacji systemów 
informacyjnych w administracji publicznej
Zbigniew Olejniczak

XI Znaczenie marketingu i promocji dla efektywnej i skutecznej 
realizacji oprogramowania na przykładzie SI SYRIUSZ 
Katarzyna Dąbrowska

XII Testowanie rozwiązań dla instalacji rozproszonej 
Elwira Jankowiak

XIII Ocena jakości danych w hurtowni danych na przykładzie krajowego 
systemu monitoringu rynku pracy
Tomasz Jeruzalski

XIV Identyfikacja i metody zapobiegania ryzyku w projektach 
informatycznych realizowanych w administracji publicznej na 
przykładzie programu SI SYRIUSZ
Paweł Kozub

CZĘŚĆ 3 -  ZASTOSOWANIA

XV GEOPORTAL.GOV.PL jako system udostępniania danych 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Janusz Dygaszewicz

XVI GEOPORTAL jako istotne źródło informacji przestrzennej 
dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej
Piotr Helt, Grzegorz Klimczak

XVII Wykorzystanie mobilnych agentów programowych 
w elektronicznym rejestrze usług medycznych 
Maciej Wasiak

XVIII System wspomagający zarządzanie w Ministerstwie Gospodarki. 
Wykorzystanie technologii OLAP -  wady i zalety
Norbert Komar

117

131

141

149

165

187

197

207

103

8



CZĘŚĆ 1 
KONCEPCJE





ROZDZIAŁ I

PODSTAW Y REINFORM ATYZACJI PAŃSTW A1

Wacław ISZKOWSKI

Reinformatyzacja, po raz pierwszy, była zastosowana w trakcie przygotowań 
do PR2000, kiedy to wycofano z użycia lub przejrzano i poprawiono tysiące 
systemów informatycznych. Dzisiaj po raz drugi nadszedł czas na 
reinformatyzację spowodowaną zamierzeniem upowszechnienia 
wykorzystania internetu do bezpośrednich kontaktów obywateli i 
przedstawicieli z  systemami informatycznymi obsługującymi rejestry 
publiczne.

Rozpoczynając dyskusję o informatyzacji administracji Państwa warto 
najpierw przypomnieć definicje podstawowych pojęć.

Rejestr (publiczny) -  oznacza rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną 
formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez 
podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych; [ustawa 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565]

System teleinformatyczny -  oznacza (wg ustawy o informatyzacji) system 
teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.

Tutaj mamy poważny kłopot, gdyż powyższa definicja w rozwinięciu 
prowadzi do opisu niezrozumiałego zarówno dla prawnika jak i informatyka 
-  i co więcej odwołuje się do ustawy Prawo Telekomunikacyjne, która już 
została zastąpiona przez prawie całkowicie nową treść. Stąd też w sytuacjach 
krytycznych, na przykład przy rozstrzyganiu sporów w procesie zamówienia 
publicznego może dochodzić do długotrwałych prawnych dyskusji, co tak 
naprawdę zamówiono, a co dostarczono. Zostawmy jednak na razie ten 
problem na boku.

Na kanwie tych definicji warto powrócić jednak do ogólniejszego opisu 
systemu -  do pojęcia systemu informacyjnego, który jest tak naprawdę tym, czego 
oczekuje zinformatyzowana administracja oraz jej petenci -  Obywatele.

System informacyjny jest tutaj rozumiany jako zautomatyzowany system funkcji 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji zawartych w rejestrach

1 Tekst ten powstał na podstawie prezentacji przedstawionej na X Konferencji „Miasta w 
Internecie” (Zakopane, 6-9 czerwca 2006 roku).
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publicznych, zawierający w sobie (najczęściej) system informatyczny realizujący 
te funkcje, ale też wszystkie dodatkowe właściwości takie jak zabezpieczenia 
dostępu, procedury ochrony danych, zasady i prawa do korzystania z danych i inne 
podobne cechy, łącznie z podsystemami dostępu przez użytkownika. Nie wdając 
się w szerszą dyskusję na ten temat, odsyłam do prac Prof. Oleńskiego, który od lat 
prezentuje takie określenie systemu oczekiwanego przez administrację. Szkoda 
tylko, że przy opracowywaniu ustawy o informatyzacji nie wzięto tego pod uwagę.

Teraz możemy już łaskawszym okiem spojrzeć na załączony rysunek.

REJESTR

Obecne cele informatyzacji

Po licznych konferencjach wszyscy już powinni wiedzieć, jakie są cele 
informatyzacji. Najczęściej pojawia się stwierdzenie, że celem Unii Europejskiej w 
rozwoju informatyzacji jest budowa społeczeństwa informacyjnego. Po głębszej 
analizie trudno jest jednak podzielić takie stanowisko. Według mojej oceny 
priorytety celów informatyzacji kształtują się nieco inaczej. Poczynając od 
najwyższego priorytetu, celem jest:
Nadzór nad bezpieczeństwem Państwa,

Trudno jest nie wspierać takiego celu, od realizacji, którego zależy przecież 
istnienie Państwa. Powstaje jednak pytanie, czy zbieranie informacji w coraz 
szerszym zakresie nie daje złudnego poczucia zapewnienia bezpieczeństwa 
Państwa. Przykładem niech będzie „nadmiar informacji” w systemach 
informacyjnych różnego typu służb specjalnych USA, uniemożliwiający 
wykrycie przygotowań do ataku na WTC.

Nadzór nad bezpieczeństwem Obywatela,
Tutaj również trudno jest polemizować z takim celem, ale też jak wyżej 
powstaje pytanie, na ile zwiększanie zakresu wiedzy o każdym z Obywateli 
jest rzeczywiście w jego interesie, a kiedy przeradza się już w patologię 
totalnego nadzoru sprawowania nadmiernej kontroli nad Obywatelem -  inaczej
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mówiąc zamiast budowy społeczeństwa informacyjnego jest budowa systemu 
informacji o społeczeństwie. A przykładem niech będzie zapowiedź 
zwiększenia okresu przechowywania danych o usługach telekomunikacyjnych 
z 2 do 5 lat zgłoszona w Sejmie w tym samym czasie, gdy odbyła się tam 
dyskusja o społeczeństwie informacyjnym (18 maja 2006 roku).

Nadzór nad Obywatelem i Gospodarką,
Celem administracji jest wykorzystanie informatyzacji do zapewnienia kontroli 
spełniania przez Obywateli oraz Firmy nałożonych na nich ustawami 
obowiązków. Stąd ważnym celem administracji jest rozbudowa systemów 
PESEL, CEPIK i im podobnych. Obecnie praktycznie każda z ustaw powołuje 
nowy lub wzmacnia znaczenie już istniejącego rejestru publicznego -  od 
rejestru lobbystów po rejestr okazów zoologicznych.

Kontrola przychodów Państwa (celnych, podatkowych i ubezpieczeń
społecznych)

Szczególną egzemplifikacją kontroli spełniania obowiązków ustawowych 
przez Obywateli i Firmy są obowiązków finansowe względem Skarbu Państwa. 
Systemy podatkowe, celne, ubezpieczeń społecznych oraz systemy obsługi 
opłat lokalnych są ważnym elementem polityki finansowej Państwa. Warto 
przy tym zauważyć, że są to głównie rejestry pod kontrolą danego resortu i nie 
są one na razie wzajemnie powiązane (co należy, nieco wbrew logice, uznać za 
pozytywne). Nie są one również związane z rejestrami referencyjnymi, a więc 
każda zmiana danych Obywatela czy Firmy musi być aktualizowana w wielu 
rejestrach -  co się rzadko udaje łatwo zrobić i Obywatel po zmianie nawet 
numeru dowodu musi powiadamiać inne organy o tym fakcie. Ich poważną 
(obecnie) wadą jest też ukierunkowanie ich funkcji na potrzeby danego urzędu, 
a nie Obywateli czy Firm. Dopiero projekt e-deklaracje może coś w tej materii 
zmienić, ułatwiając podatnikom spełnienie obowiązku wobec fiskusa, oby 
tylko nie przysparzając mu dodatkowych problemów i kosztów.

Spełnienie wymagań unijnych,
Ten cel musi być realizowany przynajmniej werbalnie, aby Unia mogła w 
kolejnych latach odnotowywać postęp w informatyzacji administracji (e- 
Govemment) oraz gospodarki. Niestety nasze osiągnięcia nie są jeszcze zbyt 
zadawalające w porównaniu do innych krajów unijnych, ale też warto sobie 
uzmysłowić, że i dochód narodowy oraz nakłady na informatykę na głowę 
Polaka są też jedne z najniższych w Unii.

Ułatwienie działalności gospodarczej,
Wreszcie pojawia się cel mający rzeczywiście pomóc drogą informatyzacji 
administracji firmom w ich codziennej działalności -  począwszy od rejestracji 
Firmy po wspomaganie w spełnianiu jej obowiązków wobec Państwa. Ceł ten 
jest już dość dobrze również realizowany w Polsce.

Budowa społeczeństwa informacyjnego,
Nie ma tutaj miejsca na opisywanie czym jest społeczeństwo informacyjne. 
Nawet w intemecie można zńaleźć tysiące omówień tego pojęcia istniejącego 
już od 1963 roku. I chociaż kluczem powstania społeczeństwa informacyjnego 
jest rozwój sektora teleinformatycznego, to jednak zakres oddziaływania tego
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pojęcia jest znacznie szerszy. Nie ulega wątpliwości, że informatyzacja 
przyczynia się do rozwoju społecznego, ale też nie jest warunkiem 
wystarczającym, aby był to rozwój efektywny -  potrzebne jest spełnienie wielu 
innych czynników. Stąd też hasło „budowa społeczeństwa informacyjnego” 
należy traktować raczej jako pewien uogólniający slogan opisu celu 
informatyzacji, a nie rzeczywisty cel działania.

Unowocześnienie administracji,
Ten cel powinien mieć wyższy priorytet, gdyż jego realizacja może przynieść 
pożytki ekonomiczne w sferze administracji. Jednakże znaczące efekty 
informatyzacji administracji możemy uzyskać dopiero po znaczącym 
unowocześnieniu samej organizacji (pragmatyki i procedur działania) 
administracji, co jednak jest i będzie bardzo trudnym procesem z powodu 
strukturalnego konserwatyzmu istniejącego w samej administracji. Wiele 
procedur pozostało niezmiennymi od czasów biurokracji austriackiej, 
niemieckiej i rosyjskiej i trudno sobie wyobrazić kto i w jaki sposób mógłby to 
zmienić.

Ułatwienie życia obywatelom,
Jest to bardzo szczytny cel, często przywoływany, ale też praktycznie słabo 
realizowany. Powstaje jednak -  trochę przewrotne - pytanie, czy rzeczywiście 
obywatele tak pilnie potrzebują e-usług administracji? Zadajmy sobie bowiem 
pytanie, jak często każdy z nas (Obywateli) korzysta z usług administracji -  raz, 
dwa razy do roku? Czasem też zapewne częściej jak spadnie na niego kilka 
„kataklizmów” życia rodzinnego, ale potem z nadzieją liczy, że w następnych 
kilku latach będzie miał z tym spokój i urzędy będzie oglądać tylko z zewnątrz. 
Czy warto więc ponosić tak wielki nakłady, aby w skali pojedynczego 
Obywatela dostarczyć mu elektroniczny dostęp do usług? Może wystarczy, że 
podczas jego pobytu w urzędzie, obsługa będzie dysponować sprawnym 
systemem informacyjnym pozwalającym spełnić oczekiwania Petenta w 
minimalnym okresie czasu, nie wysyłając go po kolejne załączniki, bo 
potrzebne informacje znajdzie w systemie referencyjnym.

Zmniejszenie zatrudnienia w administracji,
Sprawne systemy informacyjne mogą na tyle usprawniać działanie 
administracji, że może ona funkcjonować przy mniejszej liczbie pracowników. 
Ten argument jest jednak rzadko podnoszony, gdyż zapowiedź wdrożenia 
sytemu mającego zmniejszyć zatrudnienie zawsze spotka się z niechęcią tych, 
których może to dotyczyć.
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Podsumowując ten wykaz 
priorytetów celów informatyzacji 
(dla przypomnienia podany w 
ramce), każdy z Czytelników 
może mieć tutaj własne 
przemyślenia. Ważnym jest 
jednak, aby mówiąc o 
informatyzacji Państwa mieć 
stale na uwadze te wszystkie cele 
i dokonywać weryfikacji ich 
ważności zależnie od potrzeb .i 
stanu zaawansowania ich 
realizacji.

Kanony informatyzacji
Istnieje wiele zasad informatyzacji -  tych bardziej technicznych, tych

organizacyjnych oraz tych ogólnych. Tutaj przedstawimy te najbardziej, moim
zdaniem, warte przypomnienia:

• NIE INFORMATYZOWAĆ na SIŁĘ! -  czyli warto zastanowić się, czy już 
dany urząd i dostarczane przez niego usługi administracyjne są przygotowane 
do informatyzowania? A może jeszcze wystarczy trzymać dany rejestr jako 
prosty zbiór danych umieszczony w kartotece, dając zajęcie kilku osobom.

• Koszty informatyzacji nie powinny bezpośrednio obciążać obywateli oraz 
przedsiębiorstw, jeżeli nie przynoszą im wymiernych efektów ekonomicznych,

• Stosowanie standardów bezpieczeństwa przy minimalizacji ograniczeń 
praw obywatelskich jest nawoływaniem do ograniczania zapędów 
administracji do zbierania i kontrolowania każdego działania Obywatela i 
Firmy.

• Pomiar efektywności procesu informatyzacji administracji powinien być 
mierzony oceną satysfakcji petenta -  bez komentarza.

• Realizacja informatyzacji rejestru danego urzędu powinna się odbywać 
poza tym urzędem. To stwierdzenie oznacza jakościową zmianę w 
funkcjonowaniu systemu informacyjnego, który z dotychczasowych funkcji 
ułatwiających pracę urzędników musi zostać zorientowany na ułatwienie życia 
Petentom. Niestety takiej reorientacji można dokonać przygotowując system 
dla danego urzędu poza tym urzędem, gdyż tylko wtedy można pogodzić 
oczekiwania urzędników i petentów.

Informatyzacja czy reinformatyzacja
Co to jest „reinformatyzacja” (w słownikach nie ma takiego pojęcia)? W

zasadzie jest to samo co informatyzacja, ale:
> Informatyzacja - jest rozwojowym procesem informatycznym 

rozbudowującym to co ju ż  funkcjonuje lub budującym od nowa to czego 
jeszcze nie ma.

1. Nadzór nad bezpieczeństwem Państwa
2. Nadzór nad bezpieczeństwem

Obywatela
3. Nadzór nad Obywatelem i Gospodarką
4. Kontrola przychodów Państwa
5. Spełnienie wymagań unijnych
6. Ułatwienie działalności gospodarczej
7. Budowa społeczeństwa

informacyjnego
8. Unowocześnienie administracji
9. Ułatwienie życia obywatelom
10. Zmniejszenie zatrudnienia w

administracji
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> Reinformatyzacja 2 - oznacza tutaj konieczność przeorganizowania i 
przeorientowania i przebudowy informatycznej tego co już (jako tako) 
funkcjonuje z maksymalnym zachowaniem tego, co może być dalej 
wykorzystywane, przy czym w reinformatyzacji zawiera się oczywiście 
również informatyzacja

Nowe pojęcia „reinformatyzacja” jest odpowiednikiem pojęć 
„rekonstrukcja, reorganizacja, rewitalizacja, itp.”. Trzeba stwierdzić, że pomimo 
niskiej oceny stopnia informatyzacji polska administracja dysponuje już całkiem 
znaczącą liczbą w miarę sprawnych systemów informacyjnych. Jednakże 
reinformatyzacja podkreśla konieczność dokonania przeglądu i zmiany tych wielu 
systemów informacyjnych, głównie z powodu konieczności ich dopasowania do 
zewnętrznych użytkowników -  Obywateli i Firm W wielu przypadkach takie 
dopasowanie będzie wymagać poważnych zmian w strukturach funkcjonalnych 
oraz w zabezpieczeniach systemu. Takie działania będą wymagać nieco innych 
działań niż przy dotychczasowej informatyzacji.

Jaki to przykład?
Oderwijmy się na chwilę od informatyki i spójrzmy na mapę nowych 

autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Mapę tę znamy od lat i postęp w jej 
realizacji jest powolny. Każdy kolejny Rząd ma nowy pomysł jak przyśpieszyć 
budowę dróg. Ale też mapa ta pokazuje cel, który nawet z modyfikacjami jest 
stabilny.

Polska informatyzacja jest jak te polskie drogi. Są miejsca z dobrą 
nawierzchnią i funkcjonalnymi rozwiązaniami drogowymi. Są miejsca z dziurami i 
z brakiem pomysłu jak je załatać czy też usprawnić ruch. W wielu miejscach jest 
konieczny remont -  często z całkowitą wymianą całej infrastruktury. Nie ma też za 
wiele środków i trzeba je rozsądnie przydzielać na poszczególne zadania, a 
potrzeby stale rosną.

Dla informatyzacji może to być dobry przykład istnienia podziału na drogi 
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, istnienia docelowego planu autostrad 
i dróg oraz istnienia centralnej dyrekcji, której nie mamy w dziale informatyzacji. 
Z drugiej strony powolna realizacja mapy w rzeczywistości nie nastraja do 
naśladownictwa.
Realizacja reinformatyzacji

Zestawienie zadań realizacji reinformatyzacji opisuje się samo. Wielu też 
Czytelników może też dodać do tego własne doświadczenia. Ważnym przesłaniem 
tego paragrafu jest stwierdzenie, że reinformatyzacja musi być prowadzona 
planowo i musi być nadzorowania centralnie. Istotne jest podkreślenie reorientacji 
rejestrów z obsługi urzędów na obsługę petenta.

2 Po raz pierwszy pojęcie „reinformatyzacja” zostało użyte w opracowaniu Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego „Propozycja strategii rozwoju informatyki i jej zastosowań 
w Rzeczpospolitej Polskiej” Praca zbiorowa, Warszawa 1991 (prawa autorskie zostały 
przejęte przez MSWiA) http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/pti.html
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• Uporządkowanie struktury informacyjnej Państwa:
-  Określenie przeznaczenia i celu istnienia rejestru
-  Uporządkowanie struktury zawartości rejestrów,
-  Uporządkowanie relacji pomiędzy rejestrami
-  Określenie rejestrów referencyjnych
-  Powiązanie wzajemne rejestrów resortowych
-  Reorientacja rejestrów z obsługi urzędu na obsługę petenta
-  Audyt systemów informacyjnych obsługi rejestrów

• Renowacja istniejących systemów informacyjnego:
-  Zweryfikowanie aktualności istniejącej dokumentacji systemu
-  Zaktualizowanie systemu cyfrowego oraz oprogramowania
-  Opracowanie specyfikacji aktualizacji funkcjonalnej systemu
-  Podjęcie decyzji o zamówieniu implementacji specyfikacji
-  Ewentualne podjęcie decyzji o budowie nowego systemu
-  Odbiór zaktualizowanego systemu informacyjnego
-  Aktualizacja zawartości systemu informacyjnego

• Wykonanie nowego systemu informacyjnego
• Bardzo dobre przygotowanie specyfikacji zamówienia

-  Specyfikacja określa funkcje, a nie rozwiązania!
-  Wyodrębnienie formalne fazy przygotowania zamówienia

• Zamówienie systemu informacyjnego
-  Utworzenie specjalistycznego zespołu nadzoru prac
-  Rzetelny odbiór systemu informacyjnego
-  Eksploatacja systemu informacyjnego 

Zagrożenia reinformatyzacji
• Zamiast rozwiązania zadania technicznego -  ideologia społeczna

posługująca się hasłami „budowy społeczeństwa informacyjnego czy też 
konieczności dbania o interes klienta, gdy problemem jest uzyskanie 
finansowania zadań.

• B rak reprezentacji Użytkowników w projektach informatycznych oznacza 
brak możliwości określenia potrzeb tych przyszłych użytkowników systemu, 
co może ograniczać funkcjonalność jego użytkowania (a często odrzucenie).

• Brak rozdziału funkcji użytkowych od funkcji nadzoru bezpieczeństwa 
jest uproszczonym zapisem całej gamy problemów na styku głównego 
użytkownika (właściciela) systemu a służbami specjalnymi, które chcą mieć 
zapewniony dostęp do danych. W wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem 
jest rozdzielnie tych systemów , tak aby funkcje czysto użytkowe nie mieszały 
się z funkcjami specjalnymi. System dla celów specjalnych powinien być 
autonomiczny z dostępem do danych źródłowych systemu właściwego.

• Brak Głównej Dyrekcji Rejestrów Państwowych oznacza poważne 
problemy na styku systemów resortowych oraz w budowie systemów 
centralnych.

• Sztuczny rozdział działów: informatyzacji i łączności -  już nadszedł czas 
połączenia w jednym resorcie obu tych działów, gdyż bez telekomunikacji nie
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mogą istnieć systemy informacyjne, a z kolei telekomunikacja (jako 
infrastruktura) nie może istnieć bez nowoczesnej informatyki.

• Podporządkowanie informatyzacji rejestrów resortom powinno być 
minimalizowane, gdyż większość rejestrów powinno być ze sobą 
powiązanych, a już szczególnie powinny zostać wreszcie ustalone rejestry 
referencyjne. Resorty zajmując się budową systemu informacyjnego na swoje 
potrzeby de’facto zajmują się działalnością dalece odbiegającą od zadań, do 
których zostały powołane.

• Bardzo ograniczone i rozproszone w budżecie środki na informatyzację 
nie pozwalają ocenić rzeczywistej skali inwestycji w informatyzację z budżetu 
Państwa oraz samorządów lokalnych. Często środki te są ukryte w sferach 
całkowicie pozainformatycznych i mogą być wtedy wykorzystane na inne cele.

• Samodzielność Państwa w realizacji projektów teleinformatycznych nie 
może być akceptowana, gdyż Państwo jako administracja nie powinno być 
wytwórcą -  ma ono bardzo dobrze zdefiniować potrzeby oraz potem rzetelnie 
odebrać i wdrożyć zamówiony system informacyjny.

Podsumowanie

W podsumowaniu chciałbym zwrócić uwagę na kilka najważniejszych
stwierdzeń stanowiących tezę mojej wypowiedzi o „Podstawach reinformatyzacji
Państwa”:
■S Ewolucja zamiast rewolucji -  czyli opracowując Plan Informatyzacji Państwa 

należy znać dokładnie to, czym obecnie dysponuje administracja centralna i 
lokalna, starając się wykorzystać to wszystko co może jeszcze (nawet tylko 
jakiś czas) funkcjonować.

•S Uporządkowanie struktury informacyjnej Państwa, a szczególnie 
zdefiniowanie i wdrożenie systemów referencyjnych jest podstawą kolejnego 
etapu rozwoju, gdyż już obecnie zbyt wiele systemów działa w oderwaniu od 
spójnej struktury informacyjnej.

^  Reorientacja na obywatela i gospodarkę oznacza, że podstawową cechą 
funkcjonalną każdego z rekonstruowanych oraz nowych systemów powinna być 
cecha łatwości dostępu dla zwykłego użytkownika.

S  Ustalenie potrzeb i ich priorytetów w zakresie systemów informacyjnych 
jest ważnym czynnikiem gospodarowania (ciągle niewystarczającymi) środkami 
finansowymi tak, aby komasować je przeznaczając na wdrażane w całości 
systemy w kolejności wcześniej ustalonych priorytetów.

■S Zarządzanie większością środków finansowych na reinformatyzację 
powinno być w gestii „Głównej Dyrekcji Rejestrów Państwowych” (szkoda, że 
znikł pomysł powołania Urzędu Informatyzacji a nawet Teleinformatyzacji, 
łączącego dział informatyzacji z działem telekomunikacji (zwanym jeszcze 
działem łączności).
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ROZDZIAŁ II 

PRZEBUDOW A I INTEGRACJA REJESTRÓW  PAŃSTW OW YCH

Maciej KIEDROWICZ

Program PESEL2 jest jednym z elementów, które tworzą całość w ramach 
koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmującego w szczególności obsługę 
obywatela i przedsiębiorcy oraz stworzenia możliwości świadczenia usług przez 
administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
Projekt PESEL2, którego realizacja planowana jest na lata 2006-2008, jest 
pierwszym etapem Programu PESEL2.

W Programie PESEL2 budowa nowych i integracja istniejących systemów 
informatycznych jest ściśle powiązana z jednoczesnymi zmianami 
organizacyjnymi i prawnymi. Jest przedsięwzięciem budowy nowoczesnej 
e-administracji, polegającym na czymś więcej niż techniczna integracja systemów 
informatycznych funkcjonujących w administracji publicznej w oparciu o jednolite 
techniczne standardy interfejsów i danych. Wprowadzane zmiany będą dotyczyć 
przede wszystkim definicji nowych procesów informacyjnych, ukierunkowując 
funkcjonowanie administracji na znoszenie istniejącej asymetrii praw, obowiązków 
i odpowiedzialności między państwem a obywatelami, w tym szczególnie na 
zniesienie asymetrii informacyjnej między państwem i obywatelem.

Jednym z celów strategicznych Programu PESEL2 jest usprawnienie 
obsługi obywatela i przedsiębiorcy, m.in. poprzez budowę Systemu 
Informatycznego PESEL2 (SI PESEL2). Jego efektem ma być umożliwienie 
przedsiębiorcom oraz obywatelom korzystania z usług administracyjnych on-line 
oferowanych przez administracje różnych szczebli i rodzajów.

W wyniku realizacji Programu zostanie zbudowany nowy ład informacyjny 
w zakresie spraw związanych ze stanem cywilnym, ewidencją ludności 
i dowodami osobistymi, oparty o zintegrowane procesy. Nastąpi modernizacja 
istniejącego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(PESEL) oraz jego integracja z systemami informatycznymi eksploatowanymi 
w administracji samorządowej w zakresie urzędów stanu cywilnego, ewidencji 
ludności i dowodów osobistych. Zakłada się, że SI PESEL2 zostanie rozbudowany 
o centralny rejestr aktów stanu cywilnego (w formie elektronicznej) oraz portale 
pozwalające na świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców i obywateli drogą 
elektroniczną. Rejestr PESEL będzie jednym z trzech podstawowych rejestrów 
referencyjnych, w oparciu o które będą funkcjonować inne rejestry i ewidencje.

Docelowym produktem Programu będzie nowy system obsługi obywatela 
w zakresie spraw stanu cywilnego, ewidencji ludności i dokumentów tożsamości 
(dowodów osobistych i paszportów) obejmujący nowe regulacje prawne, nowe 
rozwiązania organizacyjne oraz nowe rozwiązania techniczne.

Realizacja Programu PESEL2 w sposób bezpośredni lub pośredni 
przyczyni się do ułatwienia i uproszczenia szeregu czynności administracyjnych.



Pozwoli również na wyeliminowanie bezpośredniego i osobistego udziału 
obywatela lub przedsiębiorcy w ich realizacji. Ułatwienia te polegać mogą na:

• Ograniczeniu wydawania zaświadczeń, poświadczeń, odpisów, wypisów 
(zarówno ich liczby, jak i rodzajów) poprzez zapewnienie dostępu do 
wiarygodnych i aktualnych danych gromadzonych w istniejących już 
rejestrach/ewidencjach zainteresowanym urzędom administracji publicznej 
i innym upoważnionym instytucjom oraz podmiotom z zakresie 
określonym przez przepisy prawa. Jest to uwarunkowane stworzeniem 
możliwości automatycznej aktualizacji i przekazywania określonych 
danych bez potrzeby czynienia tego przez obywatela (np. w związku ze 
zmianą miejsca zamieszkania) -  dane z rejestru PESEL będą 
przekazywane do innych systemów informatycznych lub pobierane przez 
te systemy.

• Stworzeniu możliwości świadczenia szeregu czynności administracyjnych 
związanych m.in. z aktami stanu cywilnego, ewidencją ludności 
i dowodami osobistymi oraz wydawaniem zaświadczeń i odpisów aktów 
stanu cywilnego w dowolnym urzędzie, a nie tylko właściwym dla miejsca 
zamieszkania obywatela (tzw. odmiejscowienie).

• Stworzeniu warunków, aby obywatel, w realizacji czynności urzędowych 
oraz przy korzystaniu z innych usług publicznych, mógł posługiwać się 
jednym uniwersalnym identyfikatorem (Numer PESEL). Inne obecne 
identyfikatory (np. NIP, „ZUS”, „KRUS”) byłyby wewnętrznymi 
identyfikatorami systemów resortowych i branżowych.
Realizacja tak złożonego i rozległego przedsięwzięcia, jakim jest Program 

PESEL2, wymaga zastosowania właściwego podejścia, identyfikacji 
uwarunkowań, przyjęcia odpowiednich założeń, opracowania wizji systemu 
i sposobu jego budowy oraz zbudowania odpowiedniej struktury organizacyjnej 
i technicznej niezbędnej dla skutecznej realizacji celów. Uwarunkowania 
skutkujące ograniczeniami i powodujące ryzyka dla powodzenia przedsięwzięcia 
mają charakter wielowymiarowy (czasowy, kadrowy, organizacyjny, finansowy, 
prawny i techniczny).

W ramach Programu realizowanych będzie kilka projektów. Poszczególne 
projekty będą realizowane w oparciu o wybrane elementy metodyki zarządzania 
projektami PRINCE2 tzn. będą posiadały swój zarząd, kierownika oraz zespół 
wykonawczy liczący, w zależności od przedmiotu projektu od kliku do 
kilkudziesięciu specjalistów. Prace Komitetu Sterującego zarządzającego 
Programem PESEL2 będą wspierane przez Radę Konsultacyjną.

Program będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy etap będzie polegał 
głównie na wprowadzeniu nowych rozwiązań technicznych, umożliwiających 
sprawne wdrożenie nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych 
z jednoczesnym zachowaniem ciągłości działania instytucji obsługujących 
obywateli i przedsiębiorców. Kolejne etapy Programu będą polegały na 
wprowadzeniu zasadniczych zmian w obsłudze obywatela w poszczególnych 
rodzajach spraw i zostaną zaprojektowane po uruchomieniu i szczegółowym 
zdefiniowaniu pierwszego etapu Programu. Działania te będą koordynowane
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z innymi projektami społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej gospodarki 
takimi, jak e-PUAP i e-Deklaracje).

Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne 
takie, jak obowiązek meldunkowy, obowiązek posiadania dowodu osobistego 
(innego dokumentu tożsamości) lub konieczność posiadania numeru PESEL, będą 
weryfikowane i rozpatrywane z punktu widzenia wygody 
obywatela/przedsiębiorcy oraz ich obsługi przez administrację publiczną. 
Najczęstszym przykładem, obrazującym tego typu procedurę, jest grupa czynności 
związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. W takim przypadku obywatel 
zobowiązany jest m.in. do:

1. Zmiany miejsca zameldowania tj. wymeldowania i zameldowania.
2. Wymiany dowodu osobistego tj. złożenia wniosku o wymianę dowodu 

osobistego (związanego czasami z koniecznością dostarczenia skróconego 
odpisu aktu urodzenia), odbioru dowodu osobistego.

3. Poinformowania wszystkich zainteresowanych urzędów i instytucja 
państwowych o zmianie miejsca zameldowania i zmianie numeru dowodu 
osobistego (np. urząd skarbowy, wojskowa komenda uzupełnień, banki, 
miejsce pracy)
Większość z powyższych czynności należy wykonać osobiście. 

W omawianej sytuacji jedynie adres nowego miejsca zamieszkania był informacją 
nową, wszystkie pozostałe dane i informacje, które zobowiązany jest dostarczyć 
obywatel, były w posiadaniu urzędów.

Istota proponowanych w Programie PESEL2 rozwiązań sprowadza się do 
wprowadzenia takich zmian prawnych, organizacyjnych i technologicznych by 
o zaistniałym zdarzeniu powodującym zmiany w obszarze stanu cywilnego, spraw 
meldunkowych i dowodów osobistych obywatel informował państwo tylko jeden 
raz i za pośrednictwem jednego urzędu. Docelowo, wszędzie tam gdzie to jest 
możliwe, drogą elektroniczną - bez konieczności osobistego stawiennictwa 
w urzędzie.

Zmiany technologiczne osiągnęły obecnie tak dużą intensywności i skalę 
społeczną w szczególności odnosi się to do powszechnego rozwoju Internetu, że 
coraz większa część aktywności społecznej i gospodarczej odbywa się w sieci. 
Najlepiej widocznym przykładem rozwoju gospodarki elektronicznej, jest rozwój 
bankowości elektronicznej, w szczególności bankowości detalicznej, wypierającej 
klasyczną formę obsługi klienta w okienku bankowym. Wprowadzenie nowych 
rozwiązań technologicznych, doprowadziło do odmiejscowienia większości usług 
bankowych, przeniesienie ich do sieci i wprowadzenia modelu samoobsługi przez 
klienta. Zmiany technologiczne były wprowadzane równolegle ze zmianami 
prawnymi i zmianami organizacyjnymi w ramach samych banków. W przypadku 
bankowości nowe technologie wprowadziły nową jakość w funkcjonowaniu 
wielkich, często zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy ludzi organizacji. Szeroko 
rozumiana informatyka, z narzędzia wspierającego biznes przekształciła się 
narzędzie prowadzenia biznesu.

Administracja publiczna również musi się liczyć z koniecznością 
wprowadzenia podobnego typu rozwiązań. Integracja systemów informatycznych
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w administracji publicznej jest nie tylko koniecznym, ale daleko 
niewystarczającym narzędziem, do tego aby mówić o elektronicznej administracji. 
Istota wdrożenia nowoczesnej e-administacji polega na przebudowie i integracji 
procesów informacyjnych w państwie oraz wprowadzeniu w konsekwencji daleko 
idących zmian prawnych i organizacyjnych w jej funkcjonowaniu związanych 
z realizacją procesów administracyjnych z wykorzystaniem środków elektronicznej 
wymiany danych. Konieczność zmian wynika również z członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej, w szczególności, ze swobodą przepływu osób, przepływu 
towarów i usług, globalizacją. Także rozwój gospodarki elektronicznej, 
powstawanie i rozwój nowych technologii komunikacji społecznej, wykorzystanie 
podpisu elektronicznego, możliwości telefonii mobilnej, rozwój telewizji cyfrowej 
-  wszystkie te czynniki mają wpływ na zmiany, które muszą się dokonać 
w administracji publicznej.

W ramach projektu będzie rozważana możliwość wprowadzenia do 
dowodu osobistego mikroprocesora, który będzie dawał możliwość powszechnego 
stosowania podpisu elektronicznego, np. w kontaktach z administracją. 
Rozwiązanie to ściśle związana ze zniesieniem właściwości miejscowej urzędu 
(odmiejscowieniem).

Do podstawowych usług on-line udostępnianych za pośrednictwem 
systemu należeć powinny usługi:

1. bezpośredniego udostępniania danych osobowo-adresowych z systemu 
SI PESEL2 dla przedsiębiorców, osób fizycznych i uprawnionych 
podmiotów,

2. bezpośredniego udostępniania informacji o osobie i/ lub dokumencie, 
adresowana do przedsiębiorców, obywateli i innych podmiotów,

3. weryfikacji przekazanych danych o osobie i udostępniania danych 
uzupełniających,

4. związane z kompletną realizacją sprawy w urzędzie drogą elektroniczną 
z możliwością pełnych rozliczeń finansowych,

5. związane z inicjacją sprawy w urzędzie drogą elektroniczną z możliwością 
pełnych rozliczeń finansowych, ale dla pełnego zakończenia sprawy 
istnieje konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie,

6. związane ze wsparciem obsługi przedsiębiorcy i obywatela przez inne 
urzędy i jednostki administracji publicznej.

Celem implementacji powyższych usług jest:
• Usprawnienie dostarczania tych usług przez administrację rządową 

i samorządową.
• Eliminacja zbędnych procedur administracyjnych.
• Minimalizacja kosztów procedur administracyjnych dla wszystkich 

uczestników poprzez standaryzację i likwidację „redundancji”.
• Przejrzystość, optymalizacja i algorytmizacja procedur administracyjnych. 

Oprócz rejestru PESEL, również rejestr jednostek organizacyjnych („NIP +
KRS”) oraz rejestr identyfikacji przestrzennej i terytorialnej, mają stanowić 
podstawę do rozwoju różnorodnych usług świadczonych przez administrację 
publiczną drogą elektroniczną dla obywateli i podmiotów gospodarczych.
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Stanowić będą tzw. bazowe rejestry referencyjne (rejestry referencyjne, rejestry 
bazowe). Rejestry te spełniają ważne funkcje w infrastrukturze informacyjnej 
państwa:

a. Standardy informacyjne stosowane z systemów referencyjnych są normami 
obligatoryjnymi dla całego sektora publicznego. Normy te są publicznie 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

b. Rejestry referencyjne przekazują lub udostępniają- na zasadzie obowiązku 
ustawowego -  dane do wszystkich systemów informacyjnych sektora 
publicznego, w zakresie wynikającym z funkcji tych systemów 
informacyjnych.

c. Wszystkie pozostałe rejestry resortowe lub branżowe mogą być tworzone 
wyłącznie jako rejestry wtórne lub pochodne.

d. Rejestry referencyjne są w zakresie ściśle określonym przez prawo 
rejestrami publicznym. Zakres informacji udostępnianych z rejestrów 
referencyjnych determinowany jest przez regulacje dotyczące ochrony 
poszczególnych rodzajów danych.

e. Dane z rejestrów referencyjnych są przekazywane do innych systemów 
sektora publicznego lub pobierane przez nie miedzy innymi przy
wykorzystaniu platformy teleinformatycznej administracji publicznej.

f. Dane z rejestrów referencyjnych mogą być udostępniane innym
podmiotom spoza sektora publicznego w zakresie i trybie ściśle 
określonym przez prawo, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów 
o ochronie danych.
Budowa systemu SI PESEL2 stanowi praktyczne wdrożenie rejestru 

referencyjnego dla całego sektora publicznego w zakresie identyfikacji
i klasyfikacji wybranych informacji o osobach, obywatelach i innych określonych 
grupach osób przebywających na terenie Polski. Jego wdrożenie pozwoli na 
wprowadzenie „zakazu” tworzenia innych systemów identyfikacyjnych osób, jako 
rejestrów i przełamanie autonomizacji systemów informacyjnych obsługujących 
procedury administracyjne. Dlatego też:

• Identyfikator PESEL będzie jedynym identyfikatorem zewnętrznym dla
wszystkich systemów sektora publicznego (jak: systemy podatkowe,
ubezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, rejestry sądowe, ewidencje 
urzędowe zawierające dane o osobach fizycznych, ewidencje lokalne, 
rejestry tworzone okresowo lub jednorazowo dla konkretnych zadań 
publicznych).

• Aktualizacja danych w zakresie identyfikacji osób fizycznych w całej 
infrastrukturze informacyjnej państwa będzie dokonywana przez urzędy 
„pierwszego kontaktu” szczebla gminnego (Urzędy Stanu Cywilnego, 
wydziały ewidencji ludności i dowodów osobistych) za pośrednictwem 
systemu SI PESEL2 jako bazowego rejestru referencyjnego osób 
fizycznych.

• Zmiany cech osobowych (biograficznych) i biometrycznych osób 
fizycznych, a także danych adresowych zawartych w: skróconych odpisach 
aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz dokumentach tożsamości,
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przekazywane będą przez system SI PESEL2 w ramach zleconej usługi, do 
wszystkich relewantnych systemów informatycznych za pomocą, których 
prowadzone są wyspecjalizowane rejestry urzędowe, prowadzone przez 
administrację publiczną lub organizacje społeczne w zakresie określonym 
przez prawo,

• Zostanie wprowadzony obowiązek wymiany informacji miedzy 
jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej o osobach 
fizycznych w celu minimalizacji pierwotnego zbierania informacji od 
obywateli oraz zakaz żądania informacji od obywateli, jeżeli informacja 
istnieje w systemie SI PESEL2.

• W pierwszej kolejności zlecenie aktualizacji przez system ZSI PESEL2 
powinno dotyczyć systemów informatycznych, których przetwarzane są 
dane największych grup obywateli takich jak systemy: Ministerstwa 
Finansów (system podatkowy POLTAX i KEP), Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (Kompleksowy System Informatyczny ZUS), Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Ewidencji Gruntów i Budynków, Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców, Zintegrowanego System Zarządzania i Kontroli (IACS) 
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Ksiąg Wieczystych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Ewidencja Działalności 
Gospodarczej (system INDYGO Ministerstwa Gospodarki),

W ramach budowy systemu informatycznego SI PESEL2 zakłada się, że powstaną
następujące komponenty i podsystemy:

1. Na poziomie gminy:
• aplikacje gminne do obsługi:

o urzędu stanu cywilnego,
o ewidencji ludności,
o dowodów osobistych,

• gminna infrastruktura integracyjna:
o gminny serwer usług,
o broker gminny,

• gminny system komunikacyjny.

2. Na poziomie centralnym:
• centralne bazy danych wraz z aplikacjami obsługującymi:

o centralna baza danych zbioru PESEL,
o Ogólnopolska Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów 

Osobistych,
o Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego,

• moduł zrządzania i dystrybucji danych referencyjnych,
• centralna infrastruktura integracyjna

o broker centralny,
o centralny system zarządzania procesami,
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o centralny serwer usług,
• centralna infrastruktura świadczenia usług:

o portal usług dla administracji,
o portal usług dla ludności,
o portal usług dla przedsiębiorców,
o portal do obsługi usług świadczonych z poziomu MSWiA,
o system analityczno raportowy,

• centralny system komunikacyjny.

Podejście do budowy złożonych i rozległych systemów 
teleinformatycznych w dużym stopniu decyduje o jego sukcesie. Decyzja 
o wyborze podejścia musi uwzględniać cel systemu, konkretne uwarunkowania 
(ograniczenia) oraz przyjęte założenia. Można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia: 
antycypacyjne i adaptacyjne.

Podejście antycypacyjne osadza się na podstawowym założeniu, że twórcy 
systemu w momencie rozpoczynania prac potrafią precyzyjnie zdefiniować jego 
docelowy kształt (komplet wymagań funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych na 
cały system i każdy jego element), precyzyjnie określić wszystkie czynności 
konieczne do jego zbudowania, jego koszt oraz uwzględniając powyższe 
precyzyjnie zaplanować jego budowę. Właściwy proces budowy systemu 
koncentruje się na precyzyjnej realizacji planu.

Podejście adaptacyjne osadza się na założeniu, że w momencie rozpoczęcia 
budowy systemu jego końcowy kształt będzie podlegał zmianom i doprecyzowaniu 
w trackie jego budowy. Rozpoczęcie budowy rozpoczyna się od skonstruowania 
ogólnego kształtu systemu (wizji), która podlega stopniowemu doprecyzowaniu 
wraz z kolejnymi etapami jego tworzenia. Sam proces budowy koncentruje się na 
uzyskaniu produktu (systemu) spełniającego wymagania klienta.

Teoretycznie podejście antycypacyjne może wydawać się efektywniejsze, 
ale w praktyce przy budowie systemów o takiej złożoności i innowacyjnym 
charakterze jak system SI PESEL2, można stwierdzić, że doprowadziłoby szybko 
do załamania się przedsięwzięcia i konieczności gruntownej jego przebudowy 
z uwagi na konieczność wprowadzania zmian wynikających z błędów planowania 
lub zmian zachodzących w jego otoczeniu. Ignorowanie zmian natomiast 
doprowadziłoby do powstania systemu o ograniczonej przydatności lub całkowicie 
nieprzydatnego.

Sposób budowy systemu ZSIPESEL2 wynika z celów Programu, 
istniejących uwarunkowań i przyjętych założeń. Program PESEL2 jest 
przedsięwzięciem złożonym pod względem organizacyjnym i logistycznym. 
Jednym z istotniejszych elementów, które należy uwzględnić w trakcie realizacji 
systemu, to zdefiniowanie ryzyk oraz określenie sposobu zarządzania nimi. 
Podstawowe ryzyka realizacji Programu PESEL2 mogą wynikać z:

• Braku wystarczającej ilości czasu na budowę systemu, szczególnie 
w terminach dostępności środków finansowych.

• Braku zespołu realizacyjnego o odpowiednich kompetencjach 
i doświadczeniu niezbędnych dla zarządzania realizacją przedsięwzięć
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teleinformatycznych o tak dużej skali złożoności.
• Przyjętego sposobu realizacji polegającego na budowie systemu 

z udziałem wielu dostawców i wykonawców, wymuszający ścisłą 
koordynację wszystkich prac (główny wykonawca) z technicznego 
i organizacyjnego punktu widzenia.

• Innowacyjnego charakteru przedsięwzięcia.
• Złożoności organizacyjnej przedsięwzięcia wyrażającej się liczbą 

podmiotów związanych z budową systemu (do kilku tysięcy).
• Złożoności technicznej systemu wynikającej z rozległości i złożoności 

infrastruktury oraz liczby podmiotów, które zasilają system danymi, 
i którym dane będą udostępniane.

• Konieczności zachowania ciągłości działania wszystkich instytucji, w 
których będzie wdrażany system SI PESEL2 oraz wszystkich instytucji 
zaangażowanych w trakcie wdrażania nowych rozwiązań prawnych, 
organizacyjnych i technicznych.

• Koniecznością przeniesienia danych z istniejących wersji systemu 
informatycznego i poprawą ich jakości do poziomu danych referencyjnych.

• Zakresu i tempa zmian w obszarze systemu, polegających na konieczności 
wprowadzania nowych regulacji prawnych w obszarze systemu w trakcie 
jego budowy i eksploatacji.

• Walki konkurencyjnej firm teleinformatycznych, szczególnie w trakcie 
prowadzenia postępowań przetargowych.
Standardowe i preferowane w administracji działania zorientowane na 

długotrwałe i zbiurokratyzowane procedury, unikanie podejmowania decyzji 
obarczonych znacznym ryzykiem i ucieczka od odpowiedzialności to największe 
zagrożenia dla Programu.

W kontekście przyjętej koncepcji budowy systemu PESEL2 jako Programu 
składającego się z szeregu projektów, w procesie zarządzania programem 
szczególny nacisk należy położyć na:

• koordynacje i synchronizację działań w ramach Programu z działaniami 
podejmowanymi przez instytucje zewnętrzne takie jak Rząd, Parlament 
i samorządy,

• trzypoziomowe planowanie -  ogólny plan programu definiujący zakres 
poszczególnych projektów, plany etapów projektów oraz szczegółowe 
plany realizacji kolejnych etapów,

• zarządzanie ryzykiem -  jako czynność zarządczą realizowaną przez cały 
czas trwania programu i dającą informacje wykorzystywane przy 
podejmowaniu najważniejszych decyzji w ramach Programu PESEL2,

• zarządzanie przepływem środków finansowych w ramach środków już 
posiadanych, jak również pozyskiwania nowych środków,

• koordynacja współpracy z przyszłymi użytkownikami systemu, 
w szczególności ich przygotowanie do korzystania z systemu SI PESEL2,

• stosowanie odpowiedniego zestawu metod i narzędzi do planowania 
i weryfikacji postępu prac,
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• ocenę zależności pomiędzy planowanym zakresem, harmonogramem 
i obsadą wykonawczą poszczególnych projektów.
Program PESEL2 z uwagi na zakres i skalę zmian przewidzianych do 

wprowadzenia będzie realizowany w latach 2006-2008 i latach następnych.
Pierwszy etap Programu będzie realizowany w latach 2006-2008 i swoim 

zakresem obejmie przede wszystkim zadania zdefiniowane w ramach projektu 
„Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych”.

Kolejne etapy będzie obejmowały techniczną i organizacyjną integrację 
rozwiązań wdrożonych w ramach pierwszego etapu oraz wprowadzeniu 
zasadniczych zmian prawnych związanych z obsługą obywatel oraz zapewniając 
jego interoperacyjność z innymi systemami i rejestrami. Następować będzie dalszą 
integracja z kolejnymi systemami informacyjnymi i informatycznymi, krajowymi 
i europejskimi, w zakresie usług administracyjnych świadczonych „on-line” oraz 
rozbudowa w kierunku stymulowania rozwoju gospodarki elektronicznej opartej na 
wiedzy.

27



r . ' - ' / - :  h.;. ^ Æ p - K J  rmZ'rr,Uix
■ ' ■ -V f:"'.-'' :i  ̂ -

‘ ■'  -  -  ' ......................................

I W ? & í > g £ : Í ’ i



ROZDZIAŁ III

M INISTERSTW O SPRAW  W EW NĘTRZYCH I ADM INISTRACJI -  
JAKO PODM IOT W E W SPÓŁPRACY M IĘDZYRESORTOW EJ  
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TELEINFORM ATYCZNEJ  

NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTW A

Piotr DURBAJŁO

Wstęp

Rozwój społeczno ekonomiczny państwa oraz postępująca złożoność 
procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie powoduje konieczność 
dostosowania się administracji rządowej, w tym służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny do nowych zadań i wymagań. Bezpośrednią 
pochodną tych procesów jest szybki wzrost zapotrzebowania na wytwarzanie i 
pozyskiwanie informacji, jej gromadzenie i przetwarzanie oraz udostępnianie 
zarówno instytucjom publicznym jak i obywatelom. Zapotrzebowanie to ma 
wymiar lokalny, regionalny, ogólnokrajowy, regionalny w wymiarze 
międzynarodowym europejski (UE) oraz światowy. Realizacja przez podmioty 
publiczne zadań z tym związanych nie jest możliwa bez rozwoju, na gruncie 
obowiązującego prawa, odpowiednio ze sobą powiązanych i skorelowanych 
zasobów informacyjnych oraz infrastruktury teleinformatycznej państwa.

Cechą charakteiystyczną tego etapu rozwoju państwa i społeczeństwa jest 
gwałtowny wzrost liczby podmiotów wytwarzających informacje oraz 
uprawnionych i zainteresowanych wzajemnym dostępem i ich pozyskiwaniem. 
Tym bardziej newralgiczne staje się właściwe zabezpieczenie informacji, jej jakość 
i aktualność, dostępność, rozliczalność i niezaprzeczalność oraz dbałość o wartość 
prawną. Konsekwencją tych wymagań jest fakt, iż niemal wszystkie projekty 
teleinformatyczne realizowane przez administracje publiczną mają wymiar 
wielopodmiotowy w tym wieloresortowy a w części także międzynarodowy. Jest to 
bezpośrednim skutkiem poszukiwania rozwiązań dla zapewnienia skutecznego i 
bezpiecznego przepływu informacji pomiędzy podmiotami administracji, które są 
organizacyjnie umiejscowione w różnych resortach i na różnych szczeblach 
organizacyjnych, w tym także poza granicami kraju lub podmiotami administracji 
innych państw. Istotne znaczenie ma tu także fakt, iż część informacji 
gromadzonych w zasobach rejestrowych i bazodanowych organów państwa 
podlega ochronie na mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, część 
ma charakter niejawny w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji 
niejawnych, część jest tzw. informacją wrażliwą, a ich ochrona ma bardzo istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz obronności.

Powyższe przytoczone okoliczności mają istotne znaczenie dla określania 
kryteriów i założeń przy budowie systemów teleinformatycznych, w tym
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infrastruktury telekomunikacyjnej, która musi spełniać ostre kryteria w zakresie 
niezawodności i ciągłości działania, w tym także w sytuacjach kryzysowych i 
stanach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, także zewnętrznego. Spełnienie ww. 
wymogów osiągnięcia stawianych celów przed projektami teleinformatycznymi 
nie jest możliwe bez skutecznej współpracy pomiędzy resortami w wielu 
aspektach, w tym dotyczących infrastruktury teleinformatycznej 
i telekomunikacyjnej. Ponadto, co należy podkreślić, jest to obszar współpracy, w 
którym tkwią możliwości znaczącego obniżenia kosztów ponoszonych przez 
administrację rządową na sieci i usługi telekomunikacyjne, a także możliwości 
realizacji projektów, których wykonanie dla potrzeb jednego podmiotu jest 
nieopłacalne ze względów ekonomicznych. Dotyczy to w szczególności projektów 
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych o szczególnych wymaganiach 
wynikających z potrzeb służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochronę granicy państwowej, prowadzenie 
działań ratowniczych.

Obecnie Minister właściwy do spraw wewnętrznych realizuje szereg zadań 
związanych z bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem narodowym, 
bezpieczeństwem publicznym, nadzorem nad większością służb ustawowo 
powołanych do niesienia pomocy oraz pewne zadania związane z zabezpieczeniem 
stanowisk kierowania obroną państwa, ale także jest to minister właściwy ds. 
informatyzacji. Ma to istotne znaczenie w szczególności przy realizacji zadań z 
zakresu teleinformatyki istotnych dla obronności państwa.

Zadania, o których mowa obejmują w szczególności:

■ w ramach przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie 
przygotowania wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne 
państwa Dz. U. Z 2004 r. Nr 180 poz. 1855):

-  resortowe sieci telekomunikacyjne,
-  dedykowane sieci telekomunikacyjne,
-  sieci telekomunikacyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

■ w ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym w rejonie głównych stanowisk kierowania, planuje i 
organizuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 
specjalne systemy teleinformatyczne na potrzeby systemu kierowania oraz 
zapewnia ich funkcjonowanie a także zapewnia funkcjonowanie systemu 
ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie akcji ratunkowo- 
ewakuacyjnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 
r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym Dz.U. z roku 2004. Nr 98 poz. 978).

1. Główne obszary współpracy międzyresortowej w zakresie infrastruktury 
teleinformatycznej realizowanej przez resort swia
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podlegle służby tj. 
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Urząd Repatriacji i 
Cudzoziemców i inne, ze względu na zakres i obszar działania wynikający z aktów 
prawnych jest szczególnie zainteresowane współpracą mającą na celu zapewnienie 
odpowiednich zasobów infrastrukturalnych teleinformatycznych, które warunkują 
realizację zadań i projektów teleinformatycznych mających wymiar 
ponadresortowy a także międzynarodowy. W przeszłości oraz obecnie MSWiA 
było inicjatorem oraz wiodącym podmiotem w zakresie działań z tym związanych. 
Oprócz współpracy bezpośredniej zainteresowanych działania te realizowane były i 
są w formie powoływanych zespołów i grup roboczych problemowych, w tym 
resortowych i międzyresortowych różnego szczebla (TETRA, TESTA II/STAP, 
infrastruktura krytyczna, itp.).
Problemy, które były przedmiotem prac dotyczyły przede wszystkim:

-  współpracy podmiotów w ramach resortu w zakresie projektów 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,

-  współpracy międzyresortowej (szczebel rządowy) w zakresie problemów i 
projektów teleinformatycznych,

-  szerokóplatformowej współpracy podmiotów (administracja rządowa, 
samorządowa i podmioty inne),

-  współpracy międzynarodowej w tym transgranicznej z państwami 
ościennymi oraz w ramach UE, w tym w okresie przedakcesyjnym oraz 
członkostwa Polski w UE.

Rozpatrując kwestie szeroko rozumianej współpracy międzyresortowej w zakresie 
systemów IT dostrzega się następujące platformy odniesienia:

-  współpracę międzyresortową w ramach istniejących rozwiązań sieci 
i systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,

-  współpracę w zakresie tworzenia techniczno-organizacyjnych 
warunków współpracy (integracji) systemów,

-  współpraca przy tworzeniu nowych rozwiązań telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych.

W dobie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności 
także daleko posuniętej informatyzacji „narzędzi rządzenia” istotne jest właściwe 
zabezpieczenie funkcjonowania państwa w różnego typu sytuacjach zagrożeń. 
Wymaga to stosowania coraz większej liczby narzędzi teleinformatycznych w 
szczególności dla zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy podmiotami 
świadczącymi na rzecz obronności. Nie sposób jednak omówić tu wykorzystania 
wszystkich tych narzędzi niezbędnych dla prawidłowej współpracy, jednakże 
należy tu scharakteryzować kilka przykładowych -  tych nowocześniejszych, jak i 
tych technologicznie mniej zaawansowanych, jednakże bardziej niezależnych od 
otoczenia i zewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej.
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2. Współpraca w zakresie systemów radiokomunikacyjnych

2.1. Współpraca w ramach przygotowanego projektu budowy 
ogólnokrajowego systemu cyfrowej łączności radiowej dla służb 
bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w standardzie TETRA

W Polsce najbardziej znane jest rozwiązanie systemu TETRA (o nazwie 
handlowej Dimetra) firmy Motorola. W oparciu o technologię w/w firmy 
wdrożono moduły radiowe TETRA w budowanych przez Policję Stanowiskach 
Dowodzenia w Warszawie, Krakowie, Szczecinie oraz Łodzi.

Moduł radiowy TETRA w wykonaniu firmy Nokia z powodzeniem 
eksploatowany jest na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

System radiokomunikacji TETRA jest obecnie jedynym 
zestandaryzowanym
w oparciu o zdefiniowane wymagania przez międzynarodowy organ standaryzacji 
telekomunikacji (ETSI) cyfrowym systemem łączności radiowej zalecanym przez 
KE do stosowania dla potrzeb służb bezpieczeństwa publicznego i ratowniczych w 
państwach członkowskich UE. Posiada zharmonizowane pasmo częstotliwości we 
wszystkich państwach członkowskich.

System łączności radiowej wg standardu TETRA w 2003 roku został 
zarekomendowany do wdrożenia w Polsce przez Zespół Międzyresortowy do 
opracowania wieloletniego programu budowy krajowego systemu łączności 
radiowej dla służb publicznego bezpieczeństwa i ratownictwa w standardzie 
TETRA, działający pod przewodnictwem MSWiA w oparciu o Zarządzenia 
Prezesa Rady Ministrów Nr 133 z dnia 15 listopada 2001 roku i Nr 90 z dnia 19 
lipca 2002 roku. Wnioski w tej sprawie zawarto w sprawozdaniu z dnia 30 
września 2003 roku, przesłanym do Prezesa Rady Ministrów. Przyjęte zostały 
generalne założenia dotyczące podmiotów przewidzianych do korzystania z 
systemu ogólnokrajowego TETRA oraz wynikające z tego założenia ilościowe i 
pojemnościowe systemu, szacunki kosztów oraz propozycje modeli budowy i 
operowania systemem ze wskazaniem optymalnego rozwiązania.

W pracach uczestniczyli przedstawiciele nw. Instytucji:

• Ministra Finansów
• Ministra Gospodarki
• Ministra Zdrowia
• Ministra Obrony Narodowej
• Ministra Sprawiedliwości
• Ministra Infrastruktury
• Urzędu Ochrony Państwa
• Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
• Służb podległych i nadzorowanych przez MSWiA

Od tego momentu rozpoczęły się działania mające na celu przygotowanie 
programu finansowania oraz wdrożenia tego systemu w Polsce. Główny ciężar
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prac w tym zakresie spoczywa na MSWiA, w tym na zespołach: Sterującym i 
Roboczym, powołanych Zarządzeniem Nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 roku, do realizacji zadań w zakresie 
przygotowania i wdrożenia krajowego systemu łączności radiowej.

Intensyfikacja prac przygotowawczych nastąpiła w roku 2003, w 
momencie, gdy projekt „Budowa i wdrożenie ogólnokrajowego specjalistycznego 
systemu łączności cyfrowej i radiowej w standardzie TETRA -  transfer 
technologii” został zaakceptowany przez Rząd RP jako zobowiązanie offsetowe 
realizowane w ramach programu offsetowego firmy Lockheed Martin. 
Przeprowadzono szereg prac analitycznych oraz zdefiniowano niemal wszystkie 
istotne wymagania i specyfikacje dla systemu ogólnokrajowego TETRA 
umożliwiającego wykorzystywanie przez wiele służb (ok. 140 tys. abonentów), w 
tym resortu swia i innych resortów zgodnie z przyjętymi rekomendacjami.

Wartość ogólnokrajowego systemu łączności radiowej dla służb 
bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w standardzie TETRA (budowa, 
wdrożenie i eksploatacja w okresie 11 lat) szacowana jest na poziomie 1 583 560 
000 USD. Założenia i projekt programu wieloletniego przeszły fazę opiniowania, 
jednak decyzji w 2005 r. nie podjęto ze względu na trudności w 
wygospodarowaniu wystarczających środków finansowych na realizację projektu a 
także kończącą się kadencję poprzedniego rządu.

Po zmianie rządu dokonano przeglądu projektu oraz zmodyfikowano 
niektóre z założeń dot. metody budowy i wdrażania systemu z wyraźną faza 
pilotażową, która pozwoliłaby na realną weryfikację celów oraz dokonanie korekt 
na bazie doświadczeń wdrożeniowych tego etapu. Obecnie projekt został poddany 
dodatkowym uzgodnieniom międzyresortowym poprzedzającym przedłożenie na 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Budowa i wdrożenie jednego wspólnego systemu radiokomunikacyjnego 
TETRA dla potrzeb wszystkich służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
ratowniczych w Polsce jest postulowana od 1998 r. i nadal czynione są i będą 
działania w celu realizacji tego projektu.

2.2. Współdziałanie w zakresie istniejących systemów radiokomunikacyjnych

Współpraca w ramach systemów radiokomunikacyjnych trankingowych (na 
przykładzie m.st. Warszawy)

Wzorcowym przykładem współpracy podmiotów związanych z 
zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa może być przykład 
rozwiązań wdrożonych na terenie m.st. Warszawy.

Na obszarze tego miasta uruchomione są radiowe sieci współdziałania w 
oparciu o sieci radiowe systemu TETRA oraz EDACS. Abonentami sieci 
radiowych są tutaj zarówno podmioty rządowe (służby MSWiA, podmioty innych 
resortów, centralnych organów administracji rządowej, ) jak i samorządowe (straż 
miejska).

Funkcjonuje tutaj wydzielona sieć powiadamiania (grupa RATUNEK) jak i 
specjalnie dedykowane radiowe grupy współpracy. Podmioty posiadające
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możliwość współpracy w ramach systemów łączności rankingowej to: Policja, 
Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska, Prokuratura, 
Obrona Cywilna, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pogotowie Ratunkowe,
Pogotowie, Straż Graniczna, służby techniczne miasta i inne.

Sieci radiowe Urzędów Wojewódzkich -  współpraca w sytuacjach 
kryzysowych

Dla potrzeb zarządzania w sytuacjach kryzysowych, bieżącej koordynacji 
działań służb i organizacji realizujących zadania w zakresie ratownictwa oraz 
powszechnego alarmowania, powiadamiania i ostrzegania dla urzędów 
wojewódzkich oraz podległych im jednostek organizacyjnych w tym 
samorządowych ustanowione zostały radiowe sieci ultrakrótkofalowe.

Przydzielone w tym celu zasoby częstotliwości radiowe pozwalają na 
realizację tylko podstawowym zakresie ww. potrzeb łączności radiowej w 
jednostkach administracji ogólnej.

W związku z powyższym przy wykorzystaniu tych częstotliwości 
realizowane mogą być sieci radiowe analogowe. Podstawową funkcją powyższych 
sieci jest zapewnienie komunikacji głosowej oraz transmisji sygnałów sterowania 
w przypadku sieci alarmowania i ostrzegania.

Częstotliwości radiowe przydzielane dla potrzeb urzędów wojewódzkich 
mogą być wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego tj. urzędy 
starostów i gminne pod warunkiem zapewnienia przez urzędy wojewódzkie 
przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości wynikających z przepisów 
prawa i określonych w decyzjach o ich przydziale.

W rozdziale częstotliwości radiowych uwzględniono potrzeby w zakresie 
następujących sieci radiowych:

sieci radiowe zarządzania wojewodów w sytuacjach kryzysowych;
- sieci radiowe koordynacji działań ratowniczych;
- sieci radiowe komitetów przeciwpowodziowych;
- sieci radiowe systemów powszechnego alarmowania i ostrzegania;
- sieci radiowe dla potrzeb przekazywania informacji pomiędzy 

ośrodkami analizy danych;
- sieci radiowe urzędów powiatowych;
- sieci radiowe do współpracy z siecią telefoniczną;
- bezprzewodowe sieci przywoławcze;
- sieci radiowe operacyjne niezbędne w czasie zabezpieczania różnego 

rodzaju zgromadzeń, uroczystości itp.

System radiokomunikacji krótkofalowej
System radiokomunikacji krótkofalowej MSWiA stanowi uzupełniający i 

awaryjny system łączności dalekosiężnej. Składa się z dwóch podsystemów, w
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tym:
Policji tj.: Centrum Odbiorczego i Centrum Nadawczego wraz z 
podsystemem sterowania, 12 stacji stałych zlokalizowanych w 
Komendach Wojewódzkich Policji oraz jednej stacji radiowej ruchomej 
na samochodzie,
Straży Granicznej tj.: Centrum Nadawczo -  Odbiorczego oraz 12 stacji 
stałych w Komendach Oddziałów Straży Granicznej,

Oba podsystemy wzajemnie rezerwują się w zakresie centrów nadawczych i 
odbiorczych oraz częściowo jednostek terenowych.

System jest systemem zautomatyzowanym realizującym usługi transmisji 
głosu, telegrafii, telekopii oraz transmisji danych do 2,7 kbit/s. Posiada skuteczny 
system kompresji danych poprawiający wydajność użytkową kanału 
transmisyjnego. Jest to jedyny system komunikacji dalekosiężnej, którego 
funkcjonowanie jest niezależne od stanu infrastruktuiy telekomunikacyjnej 
pomiędzy lokalizacjami stacji systemu. Uwzględniany jest jako uzupełniający i 
awaryjny system transmisyjny dla potrzeb służb podległych MSWiA oraz potrzeb 
wojewodów.

3. Współpraca w zakresie systemów telekomunikacyjnych

3.1. Współpraca w zakresie budowy domeny lokalnej paneuropejskiej sieci 
TESTA II oraz utworzenia Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej

Polska w ramach przygotowań przedakcesyjnych do członkostwa w UE 
była zobowiązana do przyłączenia administracji krajowej do wspólnotowych sieci 
teleinformatycznych. W UE funkcjonuje szereg wydzielonych sieci transmisji 
danych między administracjami krajów członkowskich i administracją Wspólnot. 
Są to sieci dla obszarów merytorycznych Wspólnot (tzw. sektorów) realizujących 
praktycznie zapisy szeregu Dyrektyw, które Polska musiała spełnić wraz z akcesją 
do Unii Europejskiej. Innymi słowy -  przejmując acquis communautaire, Polska 
musiała uruchomić wspomniane systemy w administracji.

Program IDA (Interchange o f  Data between Administrations), którego 
uczestnikiem była Polska reprezentowana przez MSWiA (MoU zostało podpisane 
4 grudnia 2002 r. przez MSWiA w imieniu Rządu RP), stworzył główną platformę 
wewnętrznej komunikacji Wspólnot -  sieć TESTA, wykorzystywaną obecnie przez 
blisko 30 wspomnianych systemów sektorowych, a wkrótce obejmie 
najprawdopodobniej dalsze sieci (np SIS II, VIS). Decyzja o utworzeniu sieci 
TESTA zapadła na forum Wspólnotowym.

Program IDA to program, którego misją jest wspieranie implementacji 
polityki i działalności Wspólnot poprzez koordynację procesu tworzenia 
transeuropejskich sieci telematycznych pomiędzy administracjami. Program IDA 
jest zarazem narzędziem re-engineeringu procesów biznesowych w administracji w 
zakresie wymiany informacji.

Zgodnie z programem IDA II, budowana jest w Państwach Członkowskich

35



Unii Europejskiej sieć TESTA (TransEuropean Services fo r  Telematics between 
Administrations), która ma być podstawową siecią do wymiany informacji w 
ramach UE. Obecnie około 30 systemów sektorowych (tj. obszarów 
merytorycznych Wspólnot) wykorzystuje ją  do komunikacji. Internet, stosowany 
jako medium komunikacyjne w niektórych zastosowaniach z chwilą uzyskania 
akredytacji domeny lokalnej TESTA II będzie zastąpiony przez TESTA II.

Należy również podkreślić, że w pracach nad drugą generacją Systemu 
Informacyjnego Schengen przewidziane jest zastąpienie obecnie użytkowanej, 
dedykowanej sieci SISNET siecią s-TESTA (secure TESTA -  TESTA II 
rozbudowana o infrastrukturę bezpieczeństwa do poziomu UE - „zastrzeżone”).

Rząd Polski w roku 2003 podjął decyzje o budowie sieci 
teleinformatycznej w celu utworzenia domeny lokalnej sieci TESTA II, która w 
pierwszym etapie obejmie swym zasięgiem 18 podmiotów w tym 14 ministerstw, 3 
urzędy centralne oraz Sejm. Realizację tego zadania powierzono MSWiA, co 
skutkowało podjęciem intensywnej współpracy ze wszystkimi ww. 
zainteresowanymi podmiotami w celu realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja była 
realizowana poprzez modernizację i rozbudowę systemu SDH MSWiA w 
Warszawie.

Jednocześnie na początku roku 2004 Komisja Europejska w ramach 
programu IDA II spowodowała wybudowanie i uruchomienie węzła brzegowego 
domeny europejskiej sieci TESTA II w Polsce (lokalizacja w obiekcie MSWiA), 
do którego została dołączona przed 1 maja 2004 r. budowana przez MSWiA sieć 
teleinformatyczna. Pierwszy etap budowy sieci TESTA II w Polsce został 
zakończony w 2005 r. obejmując wszystkie 18 podmiotów krajowych tj. przede 
wszystkim organów administracji centralnej.

W wyniku realizacji I etapu budowy sieci powstała sieć teleinformatyczna 
obejmująca:

* system transmisyjny z systemami zarządzania i zasilania 2 pierścienie
SDH STM 16 (2,5 Gb/s), podpierścienie SDH STM 4 (622 Mb/s), dostęp
STM 1 (155 Mb/s), styki Eth 10/100 z regulacją przepustowości co 1 Mb/s,
El G.703 (2 Mb/s),

■ węzły dostępowe w obiektach podmiotów dołączanych do sieci TESTA tj.
14 ministerstw, KPRM, Sejm, UOKiK, UKIE.

■ infrastrukturę logiczną wraz z infrastrukturą bezpieczeństwa sieci TESTA
n:

* węzeł dystrybucji: możliwość tworzenia VLAN (do 4000),
■ węzeł bezpieczeństwa z systemem zarządzania,
■ dołączenie infrastruktury teletransmisyjnej do Eurobramy.

Dysponowanie zasobami sieci należy do MSWiA, natomiast operowanie 
realizuje Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Ogólną 
architekturę sieci oraz jej użytkowników przedstawiono na rys. nr 1.
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MZ

Ea robra ma

Rys. 1 Gov-NET - Użytkownicy Domeny Lokalnej TESTA II w Warszawie

Na obecnym etapie eksploatowania i wdrażania STAP / TESTA II suwają 
się następujące wnioski:

1. Istniejąca nowoczesna sieć transportowa SDH MSWiA wraz z 
infrastrukturą sieci TESTA stanowić może gotową i rozwojową 
infrastrukturę teleinformatyczną i teletransmisyjną dla STAP na szczeblu 
centralnych organów władzy i administracji rządowej,

2. Dostępna i tania w eksploatacji nowoczesna sieć transportowa SDH wraz
z infrastrukturą sieci TESTA umożliwia podjęcie działań w celu wdrażania 
zintegrowanych rozwiązań sieciowych, w tym:
a) dostępu do intemetu,
b) sieciowania central telefonicznych i połączenia z sieciami operatorów,
c) uruchamiania systemów teleinformatycznych obejmujących różne 

podmioty administracji rządowej poprzez uruchomienie VPN bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych istotnych kosztów,

d) możliwość zapewnienia transmisji dla potrzeb dostępu do rejestrów 
państwowych, zwłaszcza będących w gestii MSWiA,

3. Niezbędne jest podjęcie działań przez podmioty w celu przenoszenia usług 
w zakresie dostępu do systemów teleinformatycznych UE z sieci internet 
do sieci TESTA w celu m.in. podniesienia bezpieczeństwa i 
niezawodności,

4. Opracować i wdrożyć rozwiązania prawnych i organizacyjnych tj. 
wyodrębnionej struktury odpowiedzialnej za wdrożenia, operowanie siecią 
i dostarczanie usług telekomunikacyjnych.
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3.2. Wykorzystanie systemu transmisyjnego SDH MSWiA oraz sieci 
TESTA II

Wybudowana sieć teleinformatyczna umożliwiła:
-  pełne odtworzenie ruchu sieci z okresu przed modernizacją - 

transmisja głosu, danych, systemy łączności wydzielonej resortu swia 
w tym wydzielonej telefonii rządowej,

-  zapewnienie na zasadzie priorytetu platformy transportowej dla 
aplikacji sieci TESTA i s-TESTA dla potrzeb wymiany informacji z 
administracjami UE oraz dołączenia do sektorowych systemów 
teleinformatycznych UE;

-  zapewnienie platformy transportowej dla potrzeb systemów 
teleinformatycznych administracji rządowej.

Na bazie sieci teleinformatycznej zapewniony jest obecnie dostęp do 
następujących systemów teleinformatycznych UE poprzez sieć TESTA II:

■ EURODAC - system bazodanowy odcisków palców -  użytkownik 
Policja,

■ DubliNet - system informowania o osobach ubiegających się o azyl -  
użytkownik Urząd Repatriacji i Cudzoziemców,

■ CECIS - system informowania o niebezpieczeństwach — użytkownik 
Państwowa Straż Pożarna,

■ SIGL -  system koncesjonowania importu - użytkownik Ministerstwo 
Gospodarki,

■ system tachografów cyfrowych - użytkownik Ministerstwo Transportu 
i Budownictwa (PWPW); dostęp do sieci UE Tachonet oraz do CEPiK.

Dostęp w trakcie realizacji lub zgłoszone zapotrzebowanie do MSWiA na 
dostęp poprzez sieć TESTA II:

o Ministerstwo Finansów -  Fiunet system zapobiegania praniu brudnych 
pieniędzy,

o Ministerstwo Edukacji i Nauki - system PLOTEUS, 
o Ministerstwo Środowiska systemy: CAP-ED, CAP-IDIM, CIRCA- 

IDES, DOCS, DSIS, EC-CHM, ECB-NET, EFSA-NET, EIONET, 
EUPHIN, EURES, EUROPHYT, FADN-RICA, FIDES, IATE, 
LISFLOOD ALERT, OFIS, PHYSAN, PRICIV-NET, SAFESEA- 
NET,

o Instytut Żywności i Żywienia, 
o Główny Inspektor Sanitarny,
o (Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty) obecnie Urząd 

Komunikacji Elektronicznej.
Projekty w przygotowaniu, które będą wykorzystywać sieć TESTA II:

> system SIS II -  użytkownicy: Policja, Straż Graniczna, Ministerstwo 
Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości,

>  system VIS -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Repatriacji i 
Cudzoziemców, wojewodowie,

> EWD-P -  system wymiany dokumentów oraz opracowywania stanowisk
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polskiej administracji, w tym w zakresie wymiany dokumentów „Limite” 
oraz o klauzuli,.Zastrzeżone”; użytkownicy - wszystkie podmioty objęte 
siecią.

Systemy teleinformatyczne polskiej administracji publicznej wykorzystujące 
zasoby sieci TESTA II oraz wykorzystanie zasobów sieci dla innych potrzeb i 
systemów krajowych:

S  TRACKER - system kontroli obrotu towarów podwójnego przeznaczenia 
(Porozumienie z Wassenaar): Ministerstwo Gospodarki - beneficjent 
systemu; użytkownicy , MSWiA, MON, MSZ, AW, ABW, Państwowa 
Agencja Atomistyki,

S  system łączności rządowej wraz z podsystemem wideokonferencji,
•Z dostęp do systemu Cepik: Inspekcja Transportu Drogowego, Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Policja, Straż 
Graniczna i inne,

S  system transmisji danych dla systemu wydawania paszportów 
z biometrią,

■f dostęp do rejestrów państwowych będących w gestii MSWiA, np.: PESEL, 
S  kanały transmisyjne do sieci POLWAN dla potrzeb zakładu Emerytalno- 

Rentowego MSWiA,
S  niektóre relacje sieci PESEL NET.

Współpraca w zakresie wykorzystania zasobów sieci ma także wymiar 
programowy. Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie nr 27 z dnia 16 marca 
2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Międzyresortowego do opracowania 
projektu programu budowy i rozwoju Sieci Teleinformatycznej Administracji 
Publicznej. Zespół złożony z przedstawicieli Ministrów: Finansów, Infrastruktury, 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji i Spraw Zagranicznych 
oraz przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod 
przewodnictwem Ministra Nauki przygotował założenia programowe oraz kierunki 
rozwoju Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej. Założenia te 
następnie zostały przyjęte do realizacji Uchwałą nr 202/2005 Rady Ministrów z 
dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie etapów budowy i ogólnych zasad 
funkcjonowania Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej. Zgodnie z 
postanowieniami tej uchwały wybudowana sieć TESTA stanowi pierwszy etap 
budowy STAP na terenie Warszawy a operowanie siecią powierzono MSWiA.

4. Podsumowanie

Jak widać na tych kilku przykładach zakres wykorzystania infrastruktury 
teleinformatycznej na rzecz obronności jest bardzo szeroki. Bo jeśli możemy 
mówić, iż zapewnienie telefonicznej łączności rządowej czy sieci łączności 
krótkofalowej są zadaniami bezpośrednimi to już sieć TESTA ma nie tylko 
bezpośredni, ale i pośredni wpływ na zapewnienie właściwego poziomu
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obronności państwa poprzez świadczenie usług teletransmisyjnych dla innych 
systemów. Wystarczy przywołać zakres usług realizowanych przy jej pomocy na 
rzecz takich podmiotów jak MSWiA, MON, Policja itp.

Reasumując infrastruktura teleinformatyczna będąca w gestii MSWiA 
stanowi podkład technologiczny dla wielu zawansowanych systemów 
informacyjnych państwa mających duże znaczenie dla obronności. I jeśli będziemy 
rozważać takie systemy jak łączność kryzysowa, dostęp do podstawowych 
rejestrów referencyjnych dotyczących obywatela np. PESEL, CEPIK, przesył 
różnego rodzaju informacji wrażliwych pomiędzy organami administracji 
publicznej w państwie, ale i wymianę informacji z instytucjami UE zawsze w tle 
pojawi się infrastruktura teleinformatyczna MSWiA jako niezbędne medium. 
Podobnie w sytuacjach kryzysowych, klęsk, katastrof czy zagrożeń 
terrorystycznych jeśli nie podstawowym medium to awaryjnym są systemy 
łączności obsługiwane przez podmioty MSWiA.
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ROZDZIAŁ IV

REALIZACJA 1. (INFORM ACJA) 1 2. (INTERAKCJA) ETAPU  
¿-A D M IN IST R A C JIW  POLSCE  

(NA PRZYKŁADZIE GM IN I POW IATÓW  LUBELSZCZYZNY)

Agnieszka PAWŁOWSKA, Agnieszka DEMCZUK

Wstęp

W strategii, czy raczej strategiach, rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce, a w szczególności strategii rozwoju elektronicznej administracji1, nie 
znalazł swojego miejsca Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) -  ujednolicony 
system stron w sieci teleinformatycznej -  tworzony przez instytucje publiczne, 
które tą drogą przekazują zainteresowanym osobom -  fizycznym i prawnym -  
informację publiczną2. BIP został pomyślany przez ustawodawcę jako 
przedsięwzięcie o charakterze prawnym. Nie traktuje się go jako projektu 
informacyjnego, ani tym bardziej jako elementu szerszego przedsięwzięcia, jakim 
jest budowanie ^administracji.

BIP jest projektem informacyjnym, gdyż zawiera komponenty: prawny, 
instytucjonalny i informatyczny. Realizacja tego projektu wymagała od podmiotów 
publicznych wzięcia pod uwagę wszystkich trzech elementów. Nieuwzględnienie, 
bądź niedostateczne uwzględnienie jednego z nich skutkowało opóźnieniami 
w tworzeniu stron podmiotowych BIP, tworzeniu stron nieprzyjaznych 
użytkownikowi oraz zamieszczanie na stronach informacji niepełnych, błędnych, 
zabronionych lub w ogóle nie zamieszczanie informacji wymaganej prawem.

Biuletyn Informacji Publicznej można byłoby uznać za pierwszy etap 
budowy ^administracji, o ile sami projektodawcy zechcieliby widzieć w tym 
przedsięwzięciu coś więcej, aniżeli „internetową tablicę ogłoszeń”, ¿administracja 
rozwija się etapowo. Przyjmując zastosowaną przez CapGemini Ernst & Young 
typologię poziomów świadczenia elektronicznych usług (która będzie jeszcze

1 Komitet Badań Naukowych, Wrota. Wstępna koncepcja projektu, Warszawa, grudzień 
2002. W dokumencie tym Biuletyn Informacji Publicznej występuje jako jedna z inicjatyw 
udostępniania treści i usług na stronach internetowych, nie zaś jako integralny element 
projektu Wrót. Podobną rolę pełni BIP w dokumencie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 
Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005 -  
2006, wrzesień 2004. BIP niw występuje w dokumentach: Ministerstwo Nauki
1 Informatyzacji, Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej -  ePolska na lata 2004- 
2006, grudzień 2003; Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Strategia kierunkowa rozwoju 
informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji 
społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa, czerwiec 2005.
2 Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 
1198).
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przedmiotem rozważań w niniejszym artykule)3, można uznać, iż BIP jest 
pierwszym etapem eadministracji, gdyż publikowane są w nim informacje 
o świadczonych usługach. Niektóre strony podmiotowe BIP weszły już w fazę 
drugą -  interakcję -  umożliwiają bowiem pobranie formularzy.

Pomimo tego, iż BIP pierwotnie nie został pomyślany jako jeden 
z elementów eadministracji, efekty jego realizacji mogą posłużyć za punkt wyjścia 
dla przewidywań związanych z jej dalszym rozwojem. Proces realizacji BIP został 
zbadany metodą WAES i dotyczył stron podmiotowych gmin i powiatów 
w województwie lubelskim. Nim jednak zostaną przedstawione wyniki 
wspomnianych badań, uwagę poświęcimy zagadnieniom metodologicznym 
studiów nad eadministracją.

1. Metodologie badań nad eadministracją

Literatura przedmiotu dostarcza wielu modeli rozwoju eadministracji, czy 
też erządu, które to pojęcie jest częściej stosowane w literaturze anglojęzycznej do 
określenia procesów wykorzystania technik informacyjnych w celu usprawnienia 
pracy instytucji publicznych4. O ile do niedawna wspomniany erząd był 
definiowany dość wąsko, jako zastosowanie sieci teleinformatycznej 
w komunikowaniu pomiędzy administracją a obywatelem, o tyle obecnie zyskało 
szerszy wymiar i odnosi się do wszelkich zastosowań technik informacyjnych 
w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez administrację publiczną 
oraz poprawy komunikacji rządu (samorządu) z obywatelami, instytucjami 
prywatnymi i organizacjami pozarządowymi oraz administracjami publicznymi 
innych państw5.

Długoletnie stosowanie pojęcia erządu w węższym znaczeniu 
spowodowało, iż oceniając jego rozwój zwracano uwagę przede wszystkim na to, 
czy instytucje publiczne udostępniają swoje portale internetowe, jaka jest ich 
zawartość, jak usystematyzowano znajdującą się tam informację, czy portale są 
przyjazne dla użytkownika, czy dają możliwość komunikacji dwustronnej, czy 
możliwa jest realizacja pełnej usługi drogą elektroniczną, etc.

Wąskie ujmowanie erządu spowodowało, iż większość wypracowanych 
technik jego mierzenia odnosi się wyłącznie do front-office, z pominięciem 
informatyzacji back-office. Proponowane podejścia metodologiczne nie obejmują 
wszystkich płaszczyzn oraz aspektów zastosowań ICT w administracji publicznej.

3 Capgemini Polska, Rozwój eGovernment w Polsce. 3 edycja badań eEurope, Warszawa, 8 
lipca 2004.
4 Zdaniem autorek, operowanie terminem ^administracja daje „krótką perspektywę” 
wykorzystania ICT w instytucjach publicznych, gdyż odnosi się wyłącznie do świadczenia 
usług przez administrację rządową i samorządową, nie zaś do wykorzystania ICT w 
dziedzinie komunikacji społecznej oraz uczestnictwie politycznym obywateli (demokracja 
elektroniczna).
5 Zob. D. Brown, Electronic government and public administration, “International Review 
of Administrative Sciences” 2005, nr 2, s. 241-254.
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Natomiast te aspekty, które się tam znalazły, są mierzone przy pomocy 
ograniczonej liczby wskaźników, zwykle odnoszących się do podarzy, rzadziej 
popytu na usługi świadczone drogą elektroniczną6.

Powyższe słabości są również udziałem modelu zastosowanego przez 
CapGemini Ernst & Young, wykorzystywanego do badania stanu zaawansowania 
usług świadczonych drogą elektroniczną w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej7. Wymieniony model opisuje rozwój elektronicznego rządu w pięciu 
etapach:

0. Usługa nie jest w żadnej formie świadczona elektronicznie
1. Informacja -  publikacja w formie elektronicznej informacji o świadczonej 

usłudze
2. Interakcja -  możliwość pobrania formularzy
3. Interakcja dwustronna -  możliwość wypełnienia formularzy lub 

elektronicznego przesłania wniosku lub podania
4. Transakcja -  pełne elektroniczne załatwienie sprawy, uwzględniające 

wydanie decyzji, poinformowanie usługobiorcy, dostawę i płatność. 
Projektodawcą zastosowanego przez CapGemini modelu jest Komisja

Europejska, która również określiła katalog 20 podstawowych usług, które 
docelowo mają być świadczone drogą elektroniczną8.

Metodologia CapGemini w ogóle nie uwzględnia stanu zinformatyzowania 
back-office badanych usług, a także ich stopnia integracji. Nie bierze pod uwagę 
tych usług, które są w pełni realizowane elektronicznie, ale są niedostępne na 
stronach internetowych; natomiast uwzględnia te usługi, które nie są wynikiem 
potrzeb interesantów, lecz wiążą się z istniejącymi procedurami administracyjnymi 
(np. uzyskanie odpisu aktu urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, etc.), które 
-  w związku z rozwojem eadministracji -  powinny zostać całkowicie zmienione. 
Metodologia ta nie pozwala badać wskaźników jakościowych rozwoju 
eadministracji -  dostępu do usług, ich użyteczności, czy jakości informacji 
zawartej na stronach WWW9.

Metodologia zastosowana przez CapGemini jest tutaj przedmiotem 
szczególnej uwagi, gdyż została zastosowana do, jak do tej pory jedynego, pomiaru 
eadministracji w Polsce. Wyniki tego pomiaru, choć już nieaktualne, są nadal 
przywoływane jako miarodajne przez instytucje rządowe projektujące rozwój 
eadministracji10. Należy jednak stwierdzić, że obraz eadministracji w Polsce, który 
wyłania się z badań CapGemini nie jest ani pełny, ani wiemy. Wynika to 
z ułomności przyjętej metodologii badań, co nie znaczy, iż w rzeczywistości jest 
lepiej. Słabo rozwinięta infrastruktura ICT administracji publicznej na szczeblu

6 M. Kunstelj, M. Vintar, Evaluating the progress o f e-government development: A critical 
analysis, “Information Polity” 2004, nr 3-4, s. 132-134.
7 Capgemini Polska, op.cit.
8 eEurope 2002: An Information Society for All, European Commission, COM/2000/0330 
final.
9 M. Kunstelj, M. Vintar, op.cit., s. 138.
10 MSWiA, Założenia Planu Informatyzacji Państwa, 19.05.2006; www.egov.pl.
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lokalnym każe przyjąć całkiem przeciwne założenie.
W zależności od przyjętej metody pomiaru, możemy otrzymać zupełnie 

inny obraz eadministracji. Jest to o tyle istotne, iż podejmując decyzje, co do jej 
dalszego rozwoju -  a obecnie w Polsce są to decyzje strategiczne -  należałoby 
dysponować jak najrzetelniejszymi informacjami o stanie i sposobie wykorzystania 
ICT w instytucjach publicznych. Nie jest więc obojętne, jaką metodologię pomiaru 
zastosujemy.

Kontestując metodę CapGemini chcemy też zwrócić uwagę na ułomności 
metody, która została przyjęta do badania stron podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej. BIP został zaprojektowany w oderwaniu od infrastruktury 
informacyjnej instytucji publicznych, toteż z natury rzeczy w badaniach pominięto 
back-office. Pojawia się on w formie szczątkowej jako informacja o procedurach 
i stanie załatwiania spraw w urzędzie. Również i ta metoda ma charakter ilościowy 
-  określenie jakości informacji zawartej na stronach BIP, jak też użyteczności 
samych stron zostało zbadane w minimalnym zakresie. Pełne badania jakościowe 
przekraczały możliwości osób zaangażowanych w ten projekt badawczy.

2. Metodologia badań stron podmiotowych bip

Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie 
Biuletynu Informacji Publicznej11 określają zawartość oraz kalendarz wdrożeń 
stron podmiotowych Biuletynu. W świetle regulacji prawnych, realizacja projektu 
BIP miała odbywać się w trzech etapach:

1. 1 lipca 2003 roku upływał ostateczny termin uruchomienia stron 
podmiotowych BIP; w tym dniu strony miały zawierać:

-  informację teleadresową: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 
numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę 
Biuletynu;

-  informację dotyczącą urzędów administracji lokalnej: ich status 
prawny lub formę prawną; organizację; przedmiot działalności 
i kompetencje; organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich 
kompetencje; majątek, którym dysponująinformację o działalności 
samorządów lokalnych: tryb działania władz publicznych i ich 
jednostek organizacyjnych; tryb działania osób prawnych 
samorządu terytorialnego; sposoby stanowienia aktów 
publicznoprawnych; sposoby przyjmowania i załatwiania 
sprawinformacje operacyjne: nowości, statystyka odwiedzin, 
moduł wyszukujący, instrukcja obsługi strony.

2. 1 stycznia 2004 roku upływał termin umieszczania na stronach 
podmiotowych BIP informacji o:

11 Dz.U. Nr 67, poz.619. 
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-  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach 
działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; projektowaniu 
aktów normatywnych; programach w zakresie realizacji zadań 
publicznych, sposobie ich realizacji, wykonaniu i skutkach 
realizacji tych zadań;stanie przyjmowania spraw, kolejności ich 
załatwiania lub rozstrzygania;

-  danych publicznych, w tym: dokumentacji przebiegu i efektów 
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów 
ją  przeprowadzających; treść wystąpień i ocen dokonywanych 
przez organy władzy publicznej; informacje o stanie samorządów 
i ich jednostek organizacyjnych.

3. 1 stycznia 2005 jest datą zamykającą proces wdrażania BIP; tego dnia na 
stronach podmiotowych Biuletynu miały znaleźć się informacje o majątku 
publicznym, w tym o: majątku jednostek samorządu terytorialnego; długu 
publicznym; pomocy publicznej; ciężarach publicznych.
Jak się wydaje ustawodawca przyjmując powyższy harmonogram prac nad 

BIP, starał się racjonalnie rozłożyć w czasie obowiązek umieszczania na stronach 
podmiotowych kolejnych informacji. W wyniku pierwszego etapu tworzenia 
Biuletynu miały się w nim znaleźć te informacje, które w momencie wchodzenia 
w życie ustawy były dostępne, tj. nie wymagały wygenerowania (np. dane 
teleadresowe, status prawny, organizacja, kompetencje, itd.). W dalszej kolejności 
na stronach miały ukazywać się informacje wymagające od podmiotu publicznego 
działań w kierunku ich wygenerowania (np. projektowanie aktów normatywnych, 
programy w zakresie realizacji zadań publicznych, stan i kolejność załatwiania 
spaw, ewidencja majątku).

W rozporządzeniu MSWiA z 2002 roku uregulowane zostały podstawowe 
kwestie związane z zawartością stron podmiotowych BIP, które oprócz już 
wymienionych informacji publicznych ujętych w menu przedmiotowe (wykaz grup 
tematycznych) powinny zawierać:

-  Logo BIP
-  Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr faksu i adres e-mail osób 

redagujących podmiotową stronę BIP
-  Instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP
-  Informacje o liczbie odwiedzin strony podmiotowej BIP
-  Rejestr zmian treści informacji publicznej zawartej na podmiotowych 

stronach BIP, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują
-  Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznej będącej 

w posiadaniu podmiotu tworzącego podstawową stronę BIP, 
a nieudostępnionej w Biuletynie

-  Moduł wyszukujący.
Realizacja obowiązku tworzenia stron podmiotowych BIP przez jednostki 

samorządu lokalnego w województwie lubelskim została poddana badaniu 
w trzech etapach, zbieżnych z kalendarzem wdrożeń BIP:

-  w dniach 2 - 9  lipca 2003 roku: celem badania było określenie liczby

45



udostępnionych stron BIP jednostek samorządu lokalnego 
w województwie lubelskim oraz porównanie ich zawartości 
z oczekiwaniami formułowanymi w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej;

-  w dniach 22 marca -  2 kwietnia 2004 roku: celem badania było 
uaktualnienie danych zgromadzonych w pierwszym etapie badań, a więc 
określenie liczby jednostek samorządu lokalnego, które wprawdzie 
z opóźnieniem, ale zrealizowały obowiązek ustawowy tworzenia stron 
BIP; określenie, na ile samorząd lokalny wywiązał się z obowiązku 
publikowania informacji, która miała ukazać się na stronach BIP 1 stycznia 
2004 roku;

-  w dniach 7 marca -  30 kwietnia 2005 roku: celem badania była całościowa 
ocena wywiązania się jednostek samorządu lokalnego z obowiązku 
tworzenia stron BIP oraz prześledzenie dynamiki wdrażania BIP na 
podstawie porównania danych zgromadzonych we wszystkich trzech 
etapach badania12.
Badanie oparto na metodzie WAES13. Dla celów badania informację 

umieszczoną na stronach podmiotowych skategoryzowano, w następujący sposób:
1. Informacje ogólne o jednostce samorządu lokalnego: dane teleadresowe; 

harmonogram pracy urzędu; linki do samorządowych jednostek 
organizacyjnych; sposób udostępniania rejestrów i archiwów.

2. Struktura organizacyjna urzędu: wykaz stanowisk, dane teleadresowe 
wydziałów, przypisanie funkcji do nazwisk i stopień przypisania 
pełnionych funkcji do nazwisk, kompetencje, zakresy obowiązków.

3. Akty prawne samorządu lokalnego: statut, strategia rozwoju lokalnego, 
uchwały i ich aktualność, budżet i jego aktualność, zarządzenia 
samorządowych organów wykonawczych i ich aktualność.

4. Dokumenty kontroli: występowanie kategorii „Dokumenty kontroli”, 
stopień wypełnienia kategorii „Dokumenty kontroli”, występowanie 
kategorii „Wystąpienia i stanowiska pokontrolne”, stopień wypełnienia 
kategorii „Wystąpienia i stanowiska pokontrolne”.

5. Inne dokumenty i informacje: protokoły z posiedzeń rad, oświadczenia 
majątkowe urzędników, zamówienia publiczne (przetargi), oferty 
inwestycyjne, informacje o programach w zakresie realizacji zadań 
publicznych, informacje o polityce wewnętrznej urzędu, informacje

12 Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników Wydziału Politologii UMCS 
w Lublinie, Zakładu Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie 
oraz Związku Gmin Lubelszczyzny (zastąpione w ostatnim badaniu przez Stowarzyszenie 
„Inicjatywa dla Rozwoju”).

13 WAES (Website Attribute Evaluation System) — Wielokryterialny System Oceny 
Serwisów Internetowych jest metodą oceny tych serwisów w administracji publicznej, 
opracowaną przez Cyberspace Policy Research Group. WAES jest metodą binarną (ocenia 
się, czy dana cecha jest, czy jej nie ma), co pozwala na zobiektywizowanie analizy poprzez 
ilościowe ujęcie zawartości stron internetowych.
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0 polityce zewnętrznej urzędu, informacje o majątku publicznym, którym 
dysponują gminy i powiaty, informacje o długu publicznym gmin
1 powiatów.

6. Sprawy w urzędzie: procedury załatwiania spraw w urzędzie i ich ilość, 
mechanizm pozwalający na sprawdzenie stanu rozpatrzenia swojej sprawy 
w urzędzie, publikowanie spraw obywateli wśród samorządów, które 
posiadają powyższy mechanizm

7. Dane operacyjne: powiadamianie o nowościach, aktualności, statystyki 
odwiedzin, wyszukiwarki kontekstowe, instrukcja korzystania ze stron 
BIP, wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

8. Informacje zabronione i zbędne: nazwa firmy w adresie strony, reklama 
dostawcy szablonu BIP w serwisie, zbędne grafiki, zdjęcia, banery, 
animacje, zbędne treści.

3. Wyniki badań

Trzy edycje badań, obejmujące trzy etapy wdrażania Biuletynu Informacji 
Publicznej, pozwoliły zaobserwować dynamikę rozwoju stron podmiotowych BIP. 
Rezultaty badań przeprowadzonych w 2003, 2004 oraz 2005 roku zostały poddane 
analizie porównawczej wedle wcześniej wymienionych ośmiu kategorii informacji 
umieszczanych na stronach BIP. Analizę rozpoczęto jednak od określenia ogólnej 
liczby stron podmiotowych BIP, dostępnych w kolejnych edycjach badań.

1 lipca 2003 roku, wszystkie jednostki samorządu lokalnego 
w województwie lubelskim, tj. 213 gmin i 20 powiatów, były zobowiązane -  
podobnie jak wszystkie podmioty publiczne w Polsce -  do udostępnienia swoich 
stron podmiotowych BIP. Tego dnia swoje strony uruchomiło 111 (48%) jednostek 
samorządu lokalnego na Lubelszczyźnie. W kolejnych miesiącach nastąpił znaczny 
przyrost liczby stron BIP. W drugiej edycji badań było ich już 219 (94%). 
Ponieważ druga edycja badań została przeprowadzona na przełomie marca 
i kwietnia 2004 roku, nie można stwierdzić, czy znaczny przyrost miał miejsce 
w ciągu jednego-dwóch miesięcy po ostatecznej dacie uruchomienia stron 
podmiotowych BIP, czy też pod koniec 2003 roku, kiedy zbliżał się ostateczny 
termin wdrażania kolejnego etapu BIP (1 stycznia 2004 roku), czy też wzrost 
liczby stron podmiotowych rozkładał się równomiernie na całe półrocze pomiędzy 
lipcem 2003 roku a styczniem 2004 roku.

W wyniku drugiego etapu badań stwierdzono brak 14 stron podmiotowych 
BIP i liczba ta nie uległa istotnej zmianie do kwietnia 2005 roku, kiedy 
stwierdzono brak stron podmiotowych BIP 10 jednostek samorządu lokalnego 
w województwie lubelskim.

Pominiemy tutaj szczegółowe omówienie wyników badań 
przeprowadzonych w 2003 i 2004 roku, ograniczając się do podsumowania, iż 
w wyniku kolejnych edycji badań stwierdzaliśmy wzrost ilościowy informacji 
umieszczanych na stronach podmiotowych BIP, jak też zmiany jakościowe. 
Poległo to głównie na:
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1. pojawianiu się informacji, które -  w świetle regulacji prawnych -  powinny 
zostać umieszczone na stronach Biuletynu z dniem 1 stycznia 2004 roku, 
a później -  z dniem 1 stycznia 2005 roku;

2. pojawianiu się informacji, które powinny były znaleźć się na stronach BIP 
już 1 lipca 2003 roku, a później 1 stycznia 2004 roku, ale w czasie badań 
prowadzonych w lipcu 2003 oraz na przełomie marca i kwietnia 2004 
obecności tych informacji nie stwierdzono, natomiast podmioty 
odpowiedzialne za ich umieszczenie na stronach BIP uzupełniły braki 
w okresie późniejszym, co wykazały badania przeprowadzone na 
przełomie marca i kwietnia 2004 oraz rok później;

3. podnoszeniu użyteczności informacji, która już wcześniej była obecna na 
stronie, poprzez umieszczanie jej w innym miejscu, tak by była łatwiejsza 
do odszukania; podnoszeniu użyteczności całej strony poprzez 
uzupełnienie danych operacyjnych oraz usunięcie informacji 
niedozwolonych.
Badania przeprowadzone w 2005 roku dały ogólny obraz zawartości stron 

podmiotowych Biuletynu (patrz: tablica). Analizę tego obrazu rozpocznijmy od 
informacji o jednostce samorządu lokalnego zamieszczonej na stronie 
podmiotowej. Kompletne dane teleadresowe jednostki -  adres pocztowy, telefon, 
faks oraz e-mail -  zostały zamieszczone na 95% stron. Był to najwyższy wskaźnik 
odnotowany w tej edycji badań z racji tego, iż zdefiniowanie tej kategorii 
informacji nie budziło wątpliwości, jak też jej obecność na stronie wydawała się 
niezbędna i oczywista. Nie była także uzależniona od szablonu strony zakupionego 
przez jednostkę samorządową, w przeciwieństwie do kategorii informacji 
„harmonogram pracy urzędu”. Niektóre szablony BIP w ogóle nie przewidywały 
takiej kategorii, inne zaś umożliwiały wgląd w harmonogram zarówno całego 
urzędu, jak i jego poszczególnych wydziałów14.

Tablica. 1 Informacja na stronach podmiotowych BIP jednostek samorządu 
lokalnego w województwie lubelskim w 2005 roku

Liczba stron, na %
Kategoria informacji których 

informacja jest 
dostępna

1. Informacje ogólne o jednostce samorządu 
lokalnego:

dane teleadresowe
212 95

harmonogram pracy urzędu 136 61
linki do samorządowych jednostek 
organizacyjnych

153 69

sposób udostępniania rejestrów i archiwów 38 17

14 Biuletyn Informacji Publicznej na Lubelszczyźnie. Opracowanie wyników III edycji 
badań, opracowanie wyników: Monika Tarajko, Lublin 2005 (dokument niepublikowany).
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2. Struktura organizacyjna urzędu: 
wykaz stanowisk 127 57
dane teleadresowe wydziałów 94 42
przypisanie nazwisk do funkcji 154 69
kompetencje, zakresy obowiązków 105 47

3. Akty prawne samorządu lokalnego: 
statut 183 82
strategia rozwoju lokalnego 95 43
uchwały 168 75
budżet 160 72
zarządzenia samorządowych organów 
wykonawczych

123 55

4. Dokumenty kontroli
występowanie kategorii “dokumenty kontroli” 
występowanie kategorii “wystąpienia i 
stanowiska pokontrolne”

149

59

67

26
5. Inne dokumenty i informacje: 

protokoły z posiedzeń Rady 45 20
oświadczenia majątkowe urzędników 187 84
zamówienia publiczne (przetargi) 172 77
oferty inwestycyjne 51 23
informacje o programach w zakresie realizacji 
zadań publicznych

145 65

informacje o polityce wewnętrznej urzędu 150 67
informacje o polityce zewnętrznej urzędu 87 39
informacje o majątku, którym dysponują 
samorządy

67 30

6. Sprawy w urzędzie
procedury załatwiania spraw w urzędzie 89 40
mechanizm pozwalający na sprawdzenie 
stanu rozpatrzenia swojej sprawy w urzędzie

129 58

7. Dane operacyjne
powiadamianie o nowościach 8 4
aktualności 124 56
statystyka odwiedzin 187 84
wyszukiwarka kontekstowa 30 13
instrukcja korzystania ze strony 196 88
wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej

36 16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Biuletyn Informacji Publicznej 
na Lubelszczyźnie. Opracowanie wyników III edycji badań, opracowanie 
wyników: Monika Tarajko, Lublin 2005 (dokument niepublikowany).
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Do obowiązków jednostek samorządu terytorialnego należy również 
publikowanie informacji o ich jednostkach organizacyjnych -  one także mają 
obowiązek prowadzenia swoich stron BIP. Na 153 stronach gmin i powiatów 
Lubelszczyzny udostępnione zostały linki do wypełnionych treścią stron 
podmiotowych jednostek organizacyjnych.

Jedynie na 17% stron informowano o sposobie udostępniania rejestrów 
i archiwów prowadzonych przez jednostkę samorządową; sam fakt podania na 
stronie wykazu tychże był niewystarczający by uznać, iż strona posiada 
wymienioną kategorię informacji.

Wśród informacji opisujących strukturę organizacyjną urzędu, wykaz 
stanowisk był publikowany na ponad połowie stron; na 2/3 stron przypisano 
nazwiska osób do pełnionych funkcji w urzędzie. Na 95 stronach do wszystkich 
funkcji zostały przypisane nazwiska, na pozostałych 59 stronach publikujących tą 
informację, nazwiska zostały przypisane tylko do ważniejszych funkcji (np. wójt, 
skarbnik, sekretarz, radni).

Na 105 stronach udostępniono informacje o kompetencjach wydziałów 
i zakresach obowiązków stanowisk. W większości przypadków (75 stron) znalazły 
się informacje o kompetencjach wszystkich wydziałów; na pozostałych stronach 
zmieszono zakres kompetencji najważniejszych stanowisk. Na większości stron 
dane teleadresowe komórek organizacyjnych urzędu były niedostępne.

Podstawowe akty prawne samorządu lokalnego (statut, budżet, uchwały) 
można było odnaleźć na większości stron podmiotowych BIP jednostek samorządu 
terytorialnego województwa lubelskiego. Nieudostępnianie strategii rozwoju 
lokalnego (na 57% stron) mogło być następstwem braku takiego dokumentu 
w gminie lub powiecie. Wśród 168 jednostek samorządu lokalnego, które 
publikowały uchwały swoich rad, 97 publikowały uchwały na bieżąco (z 2005 
roku), na pozostałych 71 stronach można było znaleźć jedynie uchwały z lat 
poprzednich. W przypadku publikowania budżetu relacja była odwrotna: na 71 
stronach znalazły się budżety na rok 2005, zaś na pozostałych 89 stronach -  
budżety z roku poprzedniego. Na nieco ponad połowie stron udostępnione zostały 
zarządzenia samorządowych organów wykonawczych; zarządzenia z 2005 roku 
można było znaleźć na połowie z nich.

Kategoria „Dokumenty kontroli” jest obecna na 149 stronach, jednakże 
faktycznie dokumenty takie są publikowane tylko na 24 stronach. Oznacza to, że 
obecność kategorii informacji w szablonie strony nie oznacza obecności samej 
informacji. Na 59 stronach znalazła się kategoria „Wystąpienia i stanowiska 
pokontrolne”; tylko jednak w 19 przypadkach kategoria ta została wypełniona 
odpowiednią informacją.

Wśród innych dokumentów i informacji, najczęściej publikowane na 
stronach były oświadczenia majątkowe urzędników, co wiąże się z dużym 
zainteresowaniem publicznym majątkiem i dochodami osób piastujących 
stanowiska w samorządzie. Na przeważającej liczbie stron znalazły się również 
informacje o zamówieniach publicznych, natomiast rzadziej samorządy 
wykorzystywały strony podmiotowe BIP do publikowania ofert inwestycyjnych, co 
wiązać się mogło z ich brakiem.
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Kategoria „Informacje o programach w zakresie realizacji zadań 
publicznych” dotyczy podejmowanych przez jednostki samorządowe działań 
związanych z realizacją polityk społecznych (np. polityki zatrudnienia, 
przeciwdziałania narkomanii). Rzadko jednak powyższe informacje występowały 
jako odrębna kategoria -  najczęściej można było odnaleźć je wśród uchwał rady, 
podobnie jak informacje o polityce wewnętrznej i zewnętrznej jednostki 
samorządowej.

Informacja na temat majątku publicznego, jakim dysponują samorządy 
województwa lubelskiego, znalazła się na 30% stron; zbliżony odsetek stron 
zawierał także informację o długu publicznym. W obliczeniach nie brano pod 
uwagę tych stron, które zawierały wyłącznie ogólną wartość majątku, bez 
wskazania na jego składniki.

Na szczególną uwagę zasługują informacje zawarte na stronach 
podmiotowych BIP, a dotyczące sposobów przyjmowania i załatwiania spraw 
w urzędzie oraz stanie i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Te kategorie 
informacji są zwłaszcza istotne dla próby oceny stanu realizacji pierwszego etapu 
^administracji, gdyż pozwalają stwierdzić, w jakim zakresie interesant jest 
informowany o usługach świadczonych przez administrację samorządową.

Informację o procedurach administracyjnych można znaleźć na 89 stronach 
podmiotowych, tj. 39,9% wszystkich dostępnych stron. Jednakże liczba 
zamieszczonych na stronach procedur istotnie się różni:

-  od 1 do 10 procedur zostało opisanych na 27 stronach BIP (30,3% spośród 
89 stron, gdzie ta kategoria informacji w ogóle występuje)

-  od 11 do 30 procedur zostało opisanych na kolejnych 27 stronach BIP (co 
daje kolejnych 30,3%)

-  od 31 do 60 procedur zostało opisanych na 17 stronach BIP (19,1%)
-  od 61 do 90 procedur zostało opisanych na 16 stronach BIP (18%)
-  więcej niż 91 procedur zostało opisanych na 2 stronach BIP (2,2%).

Ogólna liczba procedur sięga 600. Wydaje się więc, że powyższe dane
wskazują na ograniczoną aktywność samorządu lokalnego w zakresie ich opisu. 
Tylko na jednej stronie podmiotowej samorządu lokalnego w województwie 
lubelskim zamieszczono ponad połowę wszystkich procedur. Jednakże najczęściej 
realizowane procedury stanowią tylko 10% wszystkich procedur i to one są 
głównie publikowane na stronach BIP.

Kategoria „informacja o stanie rozpatrzenia sprawy” została poddana 
ocenie wedle: a) występowania mechanizmu pozwalającego na sprawdzenie stanu 
rozpatrzenia swojej sprawy w urzędzie, oraz b) publikowania spraw obywateli 
wśród samorządów, które posiadają powyższy mechanizm. Wśród 129 stron 
podmiotowych posiadających ten mechanizm, 23 strony (17,8%) zawiera wykaz 
spraw aktualnie załatwianych w urzędzie; na 94 stronach (72,9%) nie ma żadnej 
informacji o jakiejkolwiek sprawie załatwianej w urzędzie; zaś na 12 stronach 
(9,3%) mechanizm pozwalający na sprawdzenie stanu rozpatrzenia swojej sprawy 
uniemożliwiał uzyskanie informacji na temat załatwianych spraw osobom trzecim 
(co w istocie nie pozwoliło na sprawdzenie, czy jest informacja o sprawach 
aktualnie załatwianych w urzędzie). Z powyższych danych wynika, iż

51



zdecydowana większość jednostek samorządu lokalnego na Lubelszczyźnie nie 
wykorzystuje stron podmiotowych BIP do informowania interesantów o stanie 
załatwiania ich spraw.

Elementy pozamerytoryczne Biuletynu, tzw. dane operacyjne, decydują 
o przejrzystości i dostępności strony. W większości przypadków strony zawierały 
instrukcję korzystania oraz statystykę odwiedzin. Na podstawie tej ostatniej 
określono popularność stron BIP jako źródła informacji. Stwierdzono, iż:

-  na 38 stronach (20,3% wszystkich stron wyposażonych w statystykę 
odwiedzin) odnotowano mniej niż 1000 „wejść” do dnia badania (przełom 
marca i kwietnia 2005 roku)

-  na 97 stronach (51,9%) odnotowano od 1001 do 3000 „wejść”
-  na 52 stronach (27,8%) odnotowano od 3001 do 5000 „wejść”
-  na 16 stronach (8,5%) odnotowano od 5001 do 7000 „wejść”
-  na 14 stronach (7,5%) odnotowano od 7001 do 9000 „wejść”
-  na 7 stronach (3,9%) odnotowano od 9001 do 20 000 „wejść”
-  na 9 stronach (5%) odnotowano ponad 20 000 „wejść”.

Strony rzadko są wyposażone w wyszukiwarki kontekstowe, jeszcze 
rzadziej w mechanizm powiadamiania o nowościach, który ułatwia śledzenie 
zmian na stronach BIP tym użytkownikom, którzy z racji np. prowadzonej 
działalności gospodarczej lub społecznej są szczególnie zainteresowani 
aktywnością samorządów. Akty normatywne wprawdzie nie wymagają 
umieszczania na stronach podmiotowych formularza wniosku o udostępnienie 
informacji publicznej, to jego obecność znacznie ułatwia osobom zainteresowanym 
dotarcie do danych nieobecnych na stronach podmiotowych. Takie formularze 
można było odnaleźć na 36 stronach.

O przejrzystości i dostępności stron decyduje także obecność na nich
informacji zabronionych i zbędnych. Reklama dostawcy szablonu BIP znalazła się
na 134 stronach (60%); grafiki, obrazki, banery oraz animacje -  na 6 stronach 
(2,7%); zbędne informacje -  na 22 stronach (9,8%).

4. Wnioski

Podsumowanie przedstawionych wyników badań należałoby rozpocząć od 
stwierdzenia, iż jednostki samorządu terytorialnego nie zostały dostatecznie 
przygotowane do realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 
w materii tworzenia stron podmiotowych BIP. Realizacji pierwszego etapu 
^administracji nie sprzyjały warunki zewnętrzne, jak też warunki wewnętrzne 
administracji lokalnej.

Wydaje się, że organy wykonawcze, odpowiedzialne za realizację zapisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w niedostatecznym stopniu wyjaśniły 
instytucjom publicznym w ogóle, a jednostkom samorządu terytorialnego 
w szczególności, czemu mają służyć strony Biuletynu. W efekcie samorządy 
potraktowały obowiązek tworzenia stron podmiotowych BIP jako jeszcze jedno 
zadanie do wykonania, a nie narzędzie służące realizacji jednego z wielu zadań
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administracji publicznej, tj. informowania obywateli o sprawach publicznych oraz 
ich indywidualnych sprawach załatwianych w urzędzie.

Ustawa oraz wydane do niej rozporządzenie MSWiA z 2002 roku regulują 
zawartość stron podmiotowych w materii ich treści, natomiast w mniejszym 
stopniu -  formy. Stąd podporządkowanie zawartości stron BIP strukturze 
organizacyjnej urzędu, dodajmy -  na ogół hipotetycznego, gdyż szablony stron BIP 
były tworzone nie dla konkretnych urzędów lecz urzędów samorządu 
terytorialnego w ogóle. Widzimy tutaj istotne zaniedbanie ze strony MSWiA 
polegające na nieudostępnieniu szablonu strony podmiotowej oraz braku określenia 
struktury jej zawartości. W efekcie te same kategorie informacji znajdują się pod 
innymi odnośnikami na stronach tworzonych przez różnych partnerów 
komercyjnych. W istotny sposób utrudnia to wyszukiwanie informacji.

Należy oczekiwać, że uchybienie to zostanie wkrótce naprawione, gdyż 
ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne15 zawiera dyspozycję zobowiązującą ministra 
właściwego do spraw informatyzacji do udostępnienia nieodpłatnie przykładowego 
oprogramowania służącego do tworzenia stron w BIP oraz zobowiązuje do 
określenia -  w drodze rozporządzenia -  szczegółowych wymagań dotyczących 
układu ujednoliconego systemu stron BIP (art. 44). Podkreślić jednak należy, że 
takie działania powinny zostać podjęte, bez dyspozycji ustawowych, już w 2002 
roku.

Długotrwały proces zamieszczania na stronach informacji o rejestrach 
i archiwach; stosunkowo mała liczba udostępnianych procedur administracyjnych; 
zamieszczanie w nielicznych przypadkach informacji o majątku -  są świadectwem 
dość powszechnych braków informacyjnych w administracji lokalnej. Sądząc na 
podstawie zawartości stron podmiotowych BIP, urzędnicy samorządowi działają 
w oparciu o niejasne kompetencje i procedury oraz zarządzają majątkiem, którego 
składników i wartości nie znają. Ciągle sądząc na tej samej podstawie, należałoby 
stwierdzić, iż samorządom brakuje samowiedzy i postulować wprowadzenie do 
administracji lokalnej najpierw elementarnych narzędzi zarządzania zasobami 
informacyjnymi, a następnie zarządzania wiedzą.

Przy okazji warto podkreślić, że na ogół w jednostkach samorządu 
lokalnego, obowiązkiem administrowania stroną podmiotową BIP obarczano 
urzędnika, który realizował jeszcze inne zadania na swoim stanowisku. Jakkolwiek 
urzędnikiem odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z ustawy 
o dostępie do informacji publicznej był zwykle sekretarz gminy/miasta/powiatu, to 
rzadko interesował się on/a zawartością strony -  administrator strony zamieszczał 
na stronie to, co przekazywano mu z poszczególnych wydziałów urzędu. W efekcie 
strony podmiotowe częstokroć sprawiają wrażenie jakby brakowało im ostatecznej 
„redakcji”.

Strony podmiotowe nie służą elektronicznej komunikacji pomiędzy 
administracją i obywatelem. Nie tylko dlatego, że nie mają wbudowanego modułu 
komunikacji dwustronnej (komunikacja jednostronna, tj. pobieranie ze strony

15 Dz. U. Nr 64, poz. 565.
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dokumentu, jest w wielu przypadkach możliwa), ale również dlatego, że BIP nie 
został dostatecznie spopularyzowany. Większość obywateli dowiedziała się o jego 
istnieniu dopiero wtedy, gdy poszukując informacji została przez urzędnika 
„odesłana” do właściwej strony BIP.

Na tej podstawie oraz na podstawie analizy zawartości stron 
podmiotowych BIP, stwierdzamy, że jednostki samorządu lokalnego 
w województwie lubelskim przywiązują umiarkowane znaczenie do Internetu jako 
źródła bieżącej informacji. Postawę tą można tłumaczyć niskim rozwojem 
infrastruktury informatycznej w województwie, a co za tym idzie także niskim 
dostępem do infrastruktury teleinformatycznej wśród jego mieszkańców. 
W efekcie, strony BIP są traktowane jako drugorzędne medium informowania 
obywateli o bieżących wydarzeniach i działaniach instytucji samorządowych.

Efektywność realizacji obowiązku tworzenia stron podmiotowych BIP, 
a zarazem pierwszego etapu ^administracji, należy ocenić z dwóch punktów 
widzenia. Pierwszy, prezentują jednostki samorządu terytorialnego, które -  
niezależnie od jakości stron BIP i opóźnień w zamieszczaniu treści -  wywiązują się 
z zadań nałożonych ustawą. Drugi punkt widzenia należy do użytkowników -  dla 
nich istotna jest przydatność stron BIP jako źródła informacji. Ponieważ zawartość 
stron BIP nie jest zorientowana na potrzeby użytkowników (odzwierciedla 
strukturę organizacyjną urzędów), jest niepełna (brakuje istotnych danych) lub 
nieaktualna (nie zawiera najnowszych decyzji organów samorządowych), należy 
ocenić realizację tego etapu ^administracji negatywnie.

Biuletyn Informacji Publicznej i cały proces jego tworzenia nie były 
wiązane z narodowym projektem budowy elektronicznego rządu. Wynika to 
zarówno z dokumentów strategicznych -  całkiem niezależnie konstruowany 
projekt Portalu Usług Administracji Publicznej (PUAP) -  jak i z samej konstrukcji 
stron podmiotowych BIP, która umożliwia interakcję (możliwość pobrania 
dokumentów ze strony), lecz nie wskazuje na ewentualność rozbudowywania 
w kierunku wyższego poziomu świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. 
w kierunku interakcji dwustronnej i dalej -  transakcji.

Ograniczony dostęp do infrastruktury informacyjnej uniemożliwia 
większości obywateli doświadczania zalet Internetu. Toteż -  jak na razie -  opinia 
publiczna nie wywiera presji na instytucje w kierunku rozwijania elektronicznych 
usług. Mimo to, elektroniczny rząd, a wraz z nim Biuletyn Informacji Publicznej, 
powinny stanowić nierozerwalną część . kompleksowego planu budowy 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Kompleksowego nie tylko w sensie 
strategii, ale obowiązków realizowanych przez każdy -  narodowy, regionalny 
i lokalny -  szczebel administracji publicznej.
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ROZDZIAŁ V

KONCEPCJA BUDOW Y ZINTEGROW ANEGO SYSTEM U  
ZARZĄDZANIA URZĘDEM  NA SZCZEBLU SAM ORZĄDOW YM  

W  KONTEKŚCIE ROZW OJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  
(ZARYS PROBLEM ATYKI)

Tomasz ADAMCZEWSKI

Wstęp

W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu tempa 
rozwoju technologii informacyjnych -  a przede wszystkim Internetu i telefonii 
(zarówno stacjonarnej jak i komórkowej czy internetowej). Proces ten przyczynia 
się bezpośrednio do krystalizacji nowych formuł budowania i wymiany zasobów 
wiedzy, między innymi dzięki implementacji takich rozwiązań technologicznych 
jak internetowe centra wymiany myśli (portale, wortale, błogi), fora dyskusyjne 
i inne systemy/narzędzia informatyczne. Ich dostępność i rosnąca nieustannie 
funkcjonalność powodują, iż wzrastająca co roku liczba użytkowników technologii 
informatycznych korzysta coraz chętniej z rozwiązań otwierających nieznane dotąd 
możliwości wprowadzania w życie interpersonalnych i grupowych form interakcji 
-  co szczególnie widoczne jest w działaniach grup (zawodowych i innych) 
koncentrujących się wokół wspólnych zainteresowań.

Innym kierunkiem ewolucji technologii informatycznych jest 
projektowanie systemów umożliwiających powstawanie nowych gałęzi wiedzy -  
takich, jak wirtualna edukacja (e-learning), czy wirtualna administracja 
(e-government). Należy jednak zwrócić uwagę, iż administracja (nawet 
elektroniczna) -  inaczej niż edukacja, czy inne formy wymiany informacji wpisuje 
się bardzo mocno w rzeczywistość lokalną niewirtualnego świata. Wynika to 
w dużej mierze z „przypisania” obywatela do terenowej jednostki administracyjnej 
(np. gmina czy powiat). E-urząd, tak jak urząd „rzeczywiście” istniejący 
w niewirtualnej przestrzeni, mimo potencjalnej dostępności dla wszystkich osób 
fizycznych i podmiotów gospodarczych, wchodzi w interakcje przede wszystkim 
z członkami społeczności lokalnej: tej, której interesom służy. Ujmując tę myśl 
precyzyjniej, można postulować, że mimo „kłączowej” struktury Internetu 
i niezależnej od fizycznej przestrzeni dostępności do e-administracji, użytkownicy 
takich systemów nie są użytkownikami geograficznie rozproszonymi, lecz stanowią 
część społeczności lokalnej. Społeczność skupiona wokół e-administracji jest więc 
lokalna zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i wirtualnej.

Taka koncepcja społeczności lokalnej w dobie społeczeństwa 
informacyjnego wymaga szerszego omówienia. Temu właśnie poświęcony jest 
kolejny etap niniejszego wywodu. Przedstawiono mianowicie najistotniejsze, 
współczesne stanowiska badawcze dotyczące procesów odpowiedzialnych za
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kształtowanie się społeczności, a szczególnie społeczności lokalnych, których 
przegląd stanowi podstawę do dalszych rozważań.

2. Społeczności i społeczności lokalne

Społeczność jako przedmiot badań należała pierwotnie do domeny nauk 
społecznych. W świetle metodologii obowiązujących w dziedzinie socjologii, 
społeczność postrzegana w skali makro (społeczeństwo) rozumiana jest jako 
„zbiorowość trwająca przez wiele pokoleń, a więc istniejąca dłużej niż życie 
jednostki, zespoloną wewnątrz różnorakimi systemami stosunków społecznych, 
wyodrębnioną od innych takich społeczności trwałą przynależnością członków 
i stanowiącą w mniejszym lub niniejszym stopniu całość terytorialną”[4], zaś 
społeczność lokalna -  jak pisze dalej B. Szacka, autorka cytowanego passusu -  to 
„struktura społeczno-przestrzenna, którą tworzą.ludzie pozostający wobec siebie w 
społecznych interakcjach i zależnościach w obrębie danego obszaru i posiadający 
jakiś wspólny interes lub poczucie grupowej i przestrzennej tożsamości jako 
elementy wspólnej więzi” [4],

Przytoczona definicja wydaje się jednak pomijać element istotny dla 
niniejszych rozważań, a mianowicie poligeniczność budowy społeczności lokalnej. 
Dlatego warto przywołać tu jeszcze inną, komplementarną definicję, 
zaproponowaną (jako jedną z wielu) przez J. Turowskiego. Badacz wskazuje, iż 
„społeczność lokalna to mozaika subspołeczności, tworzących się 
w poszczególnych sferach przestrzeni [...], będąc bardziej lub mniej 
samowystarczalną całością [...]”[5].

Obie definicje w połączeniu tworzą fundamenty koncepcji społeczności 
lokalnej, której charakterystyka odpowiada złożoności zjawiska i dlatego wydaje 
się szczególnie przydatna dla celów podjętych rozważań. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż przytoczone powyżej definicje (jak również wiele innych cytowanych 
w literaturze socjologicznej) proponują rozumienie lokalności w kategoriach 
nierozerwalnego powiązania terytorium i jednostek należące do danej 
społeczności. Przekładając tę obserwację na kształt mapy administracyjną 
dowolnego kraju można pokusić się o stwierdzenie, że współcześnie granice 
społeczności lokalnych nominalnie wyznaczają granice administracyjne (miasta, 
gminy, powiatu, województwa -  czyli granice terytorialnego zasięgu władzy 
samorządu terytorialnego).

W związku z powyższym, w kontekście współczesnego społeczeństwa 
informacyjnego, rozwój społeczności lokalnych postrzegany w kategoriach 
e-administracji zauważalny i odczuwalny będzie najsilniej dzięki skutkom 
przemian zachodzących na szczeblu samorządowym. Parafrazując tę tezę, 
postulować można, że e-administracja istotna będzie przede wszystkim dla tych, 
którzy przynależąc do społeczności lokalnej wykorzystają technologię 
informatyczną dla działań, które bez niej podjęliby udając się do odpowiednich dla 
siebie urzędów lokalnych.
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3. E-administracja

W świetle powyższych rozważań, informatyka w administracji 
samorządowej, jak proponuje J. Gołubowicz, powinna spełniać dwa zadania[2]:
-  powinna zapewniać dostęp obywatelowi dostęp do wszelkiego rodzaju 

informacji oraz pozwolić na załatwianie spraw w urzędach bez fizycznego 
kontaktu z urzędnikami,

-  stworzyć urzędnikom warunki do jak najefektywniejszej pracy.
W istocie rzeczy jednak, „dwuczłonowy” opis J. Gołubowicza podnosi trzy 

istotne kwestie, które -  ze względu na uwarunkowania technologiczne dostępnych 
rozwiązań i sposób ich informatycznego opracowania -  należy potraktować 
osobno:
-  informatyka powinna stworzyć urzędnikom warunki do jak najefektywniejszej 

pracy,
-  informatyka powinna zapewnić obywatelowi szybki dostęp do wszelkiego typu 

informacji (np. BIP),
-  informatyka powinna umożliwić załatwienie spraw w urzędzie bez fizycznego 

kontaktu z urzędnikami (e-urząd).
Kolejność przedstawionych powyżej celów implementacji rozwiązań 

informatycznych dla celów administracji publicznej jest celowa, choć można 
w niektórych przypadkach przyjąć, iż krok drugi i trzeci mogą być realizowane 
równolegle. Wynika to z kolejności działań, jakie należy podjąć, aby możliwe było 
stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem. Wszystkie trzy aspekty 
działania e-administracji są ze sobą nierozerwalnie złączone i wzajemnie zależne, 
co obrazuje rysunek 1.

Ak

‘O'ts>o£
informacja
publiczna

stworzenie 
cyfrowego urzędu

O Integracja systemów 
wewnątrz urzędu

— ►
nakład pracy

Rys. 1. Kolejność działań w procesie budowy Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Miastem

Tak przedstawione założenia pozwalają szczegółowo omówić wyżej wymienione 
zadania w kontekście wcześniejszych obserwacji dotyczących rozwoju 
społeczności lokalnych.

3.1 Systemy wewnątrz urzędu

Współcześnie zdecydowana większość urzędów samorządowych posiada
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systemy informatyczne. Jednak, w dużej mierze, są to systemy przestarzałe, przez 
lata dopasowywane do zmieniających się warunków prawnych, często nie 
działające w oparciu o relacyjne bazy danych. Wdrażanie nowych rozwiązań 
informatycznych napotyka bardzo często na bariery o charakterze prawnym -  
a także organizacyjnym. Podstawową barierą o charakterze prawnym nierzadko 
okazuje się ustawa o zamówieniach publicznych, w myśl której przetargi powinny 
wyselekcjonować przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania optymalne, lecz 
w wyniku wad ustawy w praktyce często je wygrywają firmy, których oferta 
takiego założenia nie spełnia.

Do barier organizacyjnych można zaliczyć brak klarownej wizji 
zarządzania miastem (lub inną jednostką administracyjną) traktowanym jako 
spójny organizm (skutkiem czego zdarza się często, iż różne wydziały tego samego 
samorządu terytorialnego informatyzują się samodzielnie, wdrażając systemy 
niekompatybilne) i -  nieobcą nam z innych sfer codziennej praktyki -  niechęć 
przed zmianami.

Poza wyżej wymienionymi barierami należy wskazać także brak jednolitej 
metodologii budowy i wdrażania tego typu systemów w różnych samorządach 
terytorialnych na terenie kraju, w związku z czym borykamy się dziś w Polsce 
z niepowtarzalną „mozaiką” implementowanych, niekompatybilnych względem 
siebie nawzajem systemów. To zaś, ze względów ekonomicznych 
i organizacyjnych, praktycznie uniemożliwia bezpośrednią wymianę danych czy 
przeniesienie poprawnego wzorca z jednego urzędu terenowego do innego.

Przezwyciężenie tych barier stanowi punkt wyjścia do „poprawnej” 
informatyzacji urzędu. Taka „poprawna” informatyzacja ma na celu umożliwienie 
zintegrowania wielu dziedzinowych baz danych (baza PESEL, baza adresowa, 
baza planów zagospodarowania przestrzeni, baza sieci wodociągowych, baza sieci 
dróg itd.) do jednej hurtowni danych w celu umożliwienia różnorakich 
przekrojowych analiz [6]. Taka hurtownia jest cennym narzędziem wspierającym 
decydentów w procesie podejmowania decyzji. Na przykład w przypadku 
zagrożenia powodziowego, dane hydrograficzne zestawiane są z danymi 
adresowymi i danymi z bazy PESEL, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie 
możliwe jest uzyskanie informacji na temat ludności jaką należy ewakuować. Tego 
typu systemy nieśmiało zaczynają się pojawiać w polskich urzędach, czego 
przykładem może być miasto Elbląg, w którym wdrożony został system o nazwie 
ESIP.

Inaczej jest w przypadku kolejnego wyzwania dla informatyki 
w administracji -  dostępu obywatela do informacji publicznej, któremu 
problemowi poświęcona jest kolejna sekcja niniejszego artykułu.

3.2 Dostęp obywatela do inform acji publicznej

Umożliwienie obywatelowi dostępu do informacji publicznej nie jest 
jedynie zadaniem samego samorządu, który zobowiązuje do jego realizacji 
odpowiedni urząd. Obowiązek ten należy także rozumieć w kategoriach 
konsekwencji jakie niesie dla pojedynczych obywateli. Dostęp do informacji
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publicznej otwiera bowiem szerokie pole działania dla wszystkich członków 
społeczności lokalnej, którzy korzystając z możliwości oferowanych przez system 
informatyczny zyskują -  na przykład -  możliwość otrzymywania powiadomień 
o wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy ekonomicznych. Cenne są także 
informacje dotyczące bazy hotelowej i gastronomicznej, a także dostęp do 
interaktywnej mapy cyfrowej, integrującej wszystkie wyżej wymienione elementy. 
Przykładu dostarcza rysunek 2, prezentujący internetową mapę Wrocławia 
(z zaznaczonymi kinami i teatrami).

Matacro

Rys. 2. Internetowa mapa Wrocławia

Okoliczności prawne i społeczne sprzyjają, aby tego typu rozwiązania 
wprowadzać na szerszą skalę, tym bardziej, iż ustawodawca zobowiązuje (między 
innymi) urzędy terytorialne do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 
mającego zapewnić łatwy dostęp obywatelowi do ważnych informacji (akty 
prawne, ogłoszenia, obwieszczenia, przetargi i inne). Zakres i rodzaj informacji 
precyzuje Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej [7]. 
Nie jest więc niczym szczególnie zaskakującym, że obecnie na rynku polskim 
działa wiele firm oferujących oprogramowanie obsługujące BIP. Wiele instytucji -  
w tym także urzędy -  tworzą także własne rozwiązania (nierzadko zlecając ich 
zaprojektowanie zewnętrznym wykonawcom), jednak zgodnie z literą ustawy 
kształt prezentowanych informacji w Biuletynie bez względu na dostawcę jest 
zestandaryzowany.

Z punktu widzenia powiązania wymienionych wyżej zadań informatyki 
w jednym spójnym systemie obsługującym działania administracji lokalnej i jej 
interakcję ze społecznością istotne jest wszakże to, że nakładając na władze lokalne 
obowiązek udostępnienia Biuletynu Informacji Publicznej ustawodawca nie 
precyzuje czy powinien być on zintegrowany z systemami wewnątrz urzędu. Brak 
założenia o integralności systemów działających wewnątrz instytucji

59



samorządowych skutkować może tym, że w przypadku upubliczniania informacji 
dotyczących wydarzeń, jakie mają miejsce na terenie zamieszkiwanym przez daną 
społeczność lokalną przy pomocy rozwiązań wizualizacyjnych, przekładających te 
dane na postać mapy cyfrowej skuteczna działalność może się okazać niemożliwa, 
gdyż wymagać będzie integracji strony WWW z systemami zarządzającymi 
informacja przestrzenną w urzędzie. Tej zaś trzeba dokonać już na etapie tworzenia 
systemu lub ponieść koszty -  nie zawsze możliwej -  modernizacji.

Zagadnienie dostępności informacji stanowi jeden z najważniejszych
aspektów informatyzacji administracji publicznej. Rozwiązania informatyczne 
służące poszerzaniu dostępu do informacji w „namacalny” sposób wspierają
rozwój społeczności lokalnej, ponieważ ich implementacja jest tym elementem
działalności władzy lokalnej dzięki któremu obywatele zyskują z nią kontakt bez 
konieczności wizyty w urzędzie. Pochodną omówionych dotąd koncepcji jest 
koncepcja cyfrowego urzędu (e-urzędu), która łącząc wszystkie przedstawione 
powyżej elementy uzupełnia je jeszcze o mechanizmy umożliwiające interakcję 
z obywatelem. Tej właśnie idei poświęcony jest kolejny rozdział

3.3 E-urząd

Koncepcja opracowania platformy typu „e-administracja” powstała
w Polsce w roku 2002 jako element szerszej koncepcji noszącej nazwę „Wrota 
Polski”. W swych założeniach „Wrota Polski” mają usprawnić kontakt pomiędzy 
urzędem a przedsiębiorstwem oraz komunikację pomiędzy urzędem a obywatelem 
przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Projekt ten jest próbą realizacji 
założeń unijnego programu „eEurope2005”.

W ramach tej koncepcji co pewien czas uruchamiane są wrota regionalne. 
Na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowane są „Wrota Małopolski”, które 
zresztą powstały w wyniku pilotażowego wdrożenia całej platformy. Rozwiązania, 
jakie oferuje system wdrożony dla potrzeb małopolskiego e-urzędu powodują że 
każdy mieszkaniec małopolski -  o ile posiada ważny podpis elektroniczny -  jest 
w stanie załatwić blisko 50 spraw administracyjnych bez konieczności odbycia 
wizyty w „fizycznej” instytucji. To wprawdzie kropla w morzu potrzeb, ale plany 
na przyszłość są imponujące: w nieodległej przyszłości możliwe będzie między 
innymi zarejestrowanie firmy, złożenie wniosku o paszport, złożenie deklaracji 
podatkowych, pozwów sądowych -  i wiele innych czynności, często żmudnych 
i zazwyczaj czasochłonnych, jeżeli wykonuje się je „konwencjonalnie”.

Trafnie więc podsumowuje założenia tej idei J. Gołubowicz kiedy pisze, iż 
„Projekt Cyfrowego Urzędu jest koncepcją zintegrowania w jeden moduł 
systemowy spraw które należą do kompetencji Urzędów Gmin, Starostw 
Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich a także Urzędów Wojewódzkich 
i innych urzędów administracji publicznej i samorządowej. Zintegrowanie nie 
oznacza likwidacji systemów wykorzystywanych przez różne urzędy, a jedynie 
opracowanie wspólnej platformy wymiany informacji [...] zarówno pomiędzy 
urzędami jak również na linii urząd -  obywatel”[2].

Problem polega jednak na tym, że — jak sygnalizowaliśmy powyżej -



w przeważającej ilości urzędów systemy nie są obecnie zintegrowane w ramach 
jednej jednostki organizacyjnej, co w szerszej skali praktycznie uniemożliwia 
właściwą integrację systemów różnych urzędów. Zdaniem autora niniejszego 
artykułu wszelkie próby pominięcia kroku związanego z integracją systemów 
wewnątrz urzędu na wstępnym etapie projektowania systemu w nieunikniony 
sposób przyniosą wymierne szkody w następnych etapach: w najlepszym 
pryzypadku spowodują znaczny wzrost kosztów informatyzacji, w najgorszym 
mogą zakończyć się fiaskiem całego przedsięwzięcia.

Przy założeniu, że powyższe postulaty zostaną spełnione należy stwierdzić, 
iż pojawienie się platformy WWW wydaję się otwierać nową i w wielu wymiarach 
jeszcze nie rozpoznana przestrzeń działania dla społeczności lokalnych. 
Elementem, jaki byłby w stanie „spoić” administrację lokalną z członkami 
społeczności w przestrzeni wirtualnej byłby system klasy CMS (Content 
Management System), którego charakterystykę przedstawia następna część 
rozważań.

4. System CMS jako warstwa prezentacyjna Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Miastem

Systemy klasy CMS, dzięki takim cechom jak dostępność, prostota 
obsługi, spójny i czytelny sposób prezentacji treści, stabilność, bezpieczeństwo 
i pełna kontrola nad publikowaną treścią [1] wydają się być idealnymi narzędziami 
integracji działań administracji lokalnej i członków lokalnej społeczności, a zatem 
także rozwiązaniami wpływającym pozytywnie na rozwój społeczności lokalnej. 
Taki CMS powinien zostać wyposażony (między innymi) w moduły GIS (moduł 
generujący mapę cyfrową) i BIP. Z drugiej strony, system taki umożliwiałby 
członkom społeczności tworzenie wirtualnej rzeczywistości. Członkowie 
społeczności lokalnej -  współużytkownicy systemu -  mogliby na przykład 
przedstawiać oferty handlowe przedsiębiorstw, program kin, teatrów i innych 
instytucji kulturalnych, czy inne informacje, istotne z punktu widzenia 
mieszkańców danego miasta, gminy czy powiatu.

Niezbędne jest także aby zwrócić uwagę na fakt, iż jednoczesne 
kształtowanie wirtualnej rzeczywistości przez urząd i przez członków społeczności 
wymaga implementacji mechanizmów gwarantujących profesjonalne, 
odpowiedzialne traktowanie upublicznianych danych, a w związku z tym 
obligatoryjne jest wykluczenie „anonimowości w sieci” -  czyli anonimowości 
użytkowników systemu. Mechanizmem, który może to zapewnić jest podpis 
elektroniczny. Konieczność jego stosowania wiązałaby się ze świadomością 
odpowiedzialności za treści publikowane w serwisie WWW.

W nioski końcowe

Niniejsze opracowanie, bazujące na najważniejszych postulatach badaczy 
zajmujących się współcześnie rozwojem społeczności lokalnych w kontekście
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ewolucji zastosowań technologii informacyjnych, wychodząc od ogólnej oceny 
bieżącej sytuacji rozwoju informatyzacji administracji na szczeblu lokalnym 
i regionalnym zwraca uwagę na dwa istotne problemy. Pierwszym z nich jest 
konieczność wypracowania spójnej metodyki postępowania przy konstruowaniu 
systemów zintegrowanych dla jednostki administracyjnej; drugim zaś -  fakt, iż 
obecnie tworząc systemy działające w oparciu o technologię WWW na potrzeby 
obywatela czyni się to bez jego udziału. Zasadniczym wskazaniem niniejszego 
wywodu jest integracja systemów informatycznych stosowanych w urzędach 
z systemami służącymi upublicznianiu informacji na wstępnym etapie 
projektowania systemów, zaś rozwiązaniem umożliwiającym taką integrację jest 
łatwy w obsłudze, nie wymagający wielkich kosztów i projektowany przez polskie 
firmy informatyczne system zarządzania treścią. Zastosowanie systemów CMS 
w kontekście informatyzacji jednostek lokalnych służy bowiem bezpośrednio 
rozwojowi lokalnej społeczności, a pośrednio -  budowaniu dobrobytu kraju.
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ROZDZIAŁ VI

INFORM ATYZACJA ADM INISTRACJI -  
ZADANIE DLA HERKULESA CZY TEŻ DLA SYZYFA?

Ewa WOLNIEWICZ-WARSKA

1. Chwalebne intencje

Rada Ministrów 1 sierpnia 2006 roku tuż przed udaniem się na letni 
wypoczynek wydała rozporządzenie w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na 
rok 2006. Jak się dowiadujemy, zadaniem planu jest koordynacja realizowanych 
przez podmioty publiczne projektów informatycznych w celu stworzenia spójnego 
w skali krajowej oraz europejskiej systemu usług on-line w administracji 
publicznej. Plan zakłada, że w najbliższych latach informatyzacja państwa 
przyczyni się do: racjonalizacji wydatków w administracji oraz stworzenia państwa 
nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli. Plan wymienia, które usługi publiczne 
świadczone dla obywateli i przedsiębiorców mogą być realizowane drogą 
elektroniczną. Są to np.: umawianie wizyt lekarskich, głosowanie przez portal 
internetowy, pośrednictwo pracy, przekazywanie danych statystycznych lub 
celnych, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych lub VAT. Do końca 
bieżącego roku ma zostać opracowany Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007 -  
2010.

Plan brzmi niezwykle zachęcająco. Jednakże odwołanie się do bliższej i 
dalszej przeszłości nasuwa pewną mniej optymistyczną refleksję. Otóż podobnie 
szczytne cele (zeuropeizowanie naszej e-administracji, racjonalizacja wydatków, 
przychylenie nieba obywatelowi) przyświecały analogicznym planom poprzednich 
ekip rządzących, zarówno planom opracowywanym na szczeblu 
ogólnopaństwowym, jak i resortowym, czy też terytorialnym. I pomimo wielkiego 
rozmachu przy inicjowaniu takich przedsięwzięć, jak np. Wrota Polski, nie widać 
oczekiwanych efektów (poza odosobnionymi projektami, które służą w zasadzie 
jako wyjątki potwierdzające regułę). Nieunikniona jest więc pewna rezerwa w 
przyjmowaniu enuncjacji dotyczących obecnego planu informatyzacji.

Spróbujmy zastanowić się, jakie mogą być wspólne systematyczne 
przyczyny kolejnych niepowodzeń i jakie rysują się drogi ich przezwyciężenia.

2. Prymat technologii

Specyfikacje zamówień na systemy informatyczne nadal często cechuje 
wyraźna fascynacja ich autorów warstwą technologiczną. Zjawisko to zaistniało w 
pełnej krasie w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, czyli w czasie 
żywiołowo wkraczającej informatyki w rozmaite dziedziny życia, w tym także do 
urzędów. Nowe technologie, z trudem i w sposób dość stochastyczny importowane
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z krajów zachodnich, były dobrem samym w sobie. Najbardziej widocznie owo 
uwielbienie dla technologii przejawiało się w zakupach sprzętu, w prześciganiu się 
w parametrach wydajnościowych i jakościowych (pojemności RAM, wielkości 
HDD, szybkości i ilości procesorów, wielkości plamki monitora itp.), ale dotyczyło 
-  i dotyczy -  także innych warstw technologicznych (sieciowej, systemowej, 
bazodanowej, aplikacyjnej). Preferencje dotyczące różnych rozwiązań 
technologicznych w danej instytucji wynikały (i wynikają) często ze stopnia i 
kierunku wyedukowania lokalnych guru informatycznych. Niebagatelną rolę 
odgrywa tu naturalnie także ambicja decydentów, a także mniej lub bardziej 
szarych użytkowników, którzy pragną mieć nie gorszy (albo lepszy) sprzęt, system, 
aplikację niż ten z sąsiedniego urzędu, departamentu, biurka.

Twórcy technologii z pewnością mają tu swój wkład. W jak najlepiej 
pojętym interesie swoich firm starają się rozpropagować wiedzę o swych 
produktach i zachęcić do ich zakupu. Najlepszą zachętą jest pozytywny przykład, 
widoczny i mierzalny sukces organizacji korzystającej z danej technologii. I tu 
dochodzimy do pytania o konieczność kwestionowania prymatu technologii.

Otóż, kiedy dana organizacja, firma, instytucja kończy projekt 
informatyczny sukcesem? Dzieje się tak wtedy, gdy -  po pierwsze i przede 
wszystkim -  zamawiający ma jasną i precyzyjną wizję, w czym zastosowanie 
informatyki ma mu pomóc. W tym celu konieczne jest zdefiniowanie jasne obszaru 
merytorycznego podlegającego informatyzacji w ramach projektu, określenie 
procesów, które mają być informatyzacją objęte. Niezbędne jest przeprowadzenie 
swoistego remanentu, pozwalającego określić, które zasady, procesy, procedury 
organizacyjne można zachować, które należy bezwzględnie zmienić, a jakie należy 
wprowadzić. Jednym słowem, konieczna jest spójna i kompletna koncepcja 
funkcjonalna opisująca zadania merytoryczne systemu.

Innym istotnym czynnikiem sukcesu jest umiejętność pohamowania 
pokusy działów IT, by przy okazji zamawiania danego systemu nie zorganizować 
technologicznego koncertu życzeń. Decydenci i docelowi beneficjenci systemu z 
reguły nie są -  i nie muszą być -  specjalistami w dziedzinie IT. Stąd nie jest trudno 
lokalnym ekspertom informatycznym przeprowadzić kierunkową indoktrynację, i 
umieścić w SIWZ wyśrubowane wymagania techniczne. Zdarzało się już 
niejednokrotnie, że specyfikacja stanowiła swoisty collage nowinek 
technologicznych, o któiych można było wyczytać w Internecie, a które złożone w 
postaci koniunkcji wymagań tworzyły byt nierealny. Częściej zdarzało się, że -  co 
prawda -  byt ów był realny, ale nierealny był budżet przeznaczony przez 
zamawiającego na realizację zamówienia. Niejedno postępowanie przetargowe 
okupione dużym wysiłkiem zamawiającego i oferentów upadło z tego właśnie 
powodu. I warto zdać sobie sprawę z tego, że unieważnienie postępowania jest w 
takiej sytuacji rozwiązaniem całkiem dobrym. Nieszczęście jest wtedy, gdy 
poprzez ekwilibrystyczne sztuki oferenta/oferentów udaje się zmieścić w budżecie 
i potem trzeba szukać nadzwyczajnych oszczędności w realizacji jądra 
zamówienia, czyli samego systemu.
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3. Konkurencja sprawnościowa: kto nadąży za zmieniającym się prawem

W maju bieżącego roku weszła w życie nowelizacja Ustawy „Prawo 
Zamówień Publicznych”, które obowiązując w poprzednim kształcie przez dwa 
lata zaczynało dopiero być przyswajane przez zamawiających i wykonawców.

Przedsięwzięcia IT w administracji publicznej podlegają naturalnie 
obowiązkowi stosowania Ustawy PZP. Zamówienia w obszarze IT należą w 
warstwie opisowej do zdecydowanie najbardziej złożonej grupy zamówień. Na tę 
złożoność zamawiający musi nałożyć uwarunkowania wynikające z ustawy. 
Wskazane przy tym jest, by uwarunkowania te nałożyć tak, aby nie zniweczyć celu 
iunkcjonalno-technologicznego. Jednocześnie, zamawiający formułując 
specyfikację, staje przed nie lada wyzwaniem, by - dopasowując skomplikowaną 
materię merytoryczną zamówienia do obwarowań prawnych - uniknąć prawnych 
niespójności i sprzeczności. O to, niestety, bardzo łatwo w obliczu ciągłego 
wyścigu, by wiedzą legislacyjną nadążyć za pomysłowością ustawodawcy. 
Powszechnie wiadomo, że dopiero wieloletnia praktyka stosowania określonego 
prawa pozwala na wykorzystywanie go w pełni efektywnie na rzecz 
zainteresowanych. Jak pokazało chociażby dwuletnie stosowanie Ustawy PZP z 
dnia 29 stycznia 2004, kreatywny i ambitny ustawodawca wprowadzając radykalne 
zmiany w prawie nie był w stanie przewidzieć realnych scenariuszy postępowań. 
Nie jest to być może winą ustawodawcy, gdyż życie z reguły tworzy scenariusze 
wykraczające poza wyobraźnię. Natomiast dziwi niechęć owego ustawodawcy do 
korzystania z czegoś, co bywa określane jako „best practices”. Dlaczego Ustawa 
PZP -  reklamowana na etapie jej przygotowań jako dostosowanie polskiego prawa 
do przepisów unijnych -  tak dalece od nich odbiega? Czemu tych przepisów 
unijnych, które nie pozostawały w sprzeczności z naszym lokalnym prawem, nie 
zasymilowano, tylko utworzono własne - „lepsze”? Podobnie zresztą stało się z 
szeregiem innych wytworów naszych ustawodawców, którzy poprzez „ulepszenie” 
praw unijnych doprowadzili do paraliżu np. dotyczącego procedur związanych z 
pozyskiwaniem unijnych środków pomocowych.

Tak więc, biedny zamawiający, dysponując niestabilną oraz skromną 
liczebnie i/lub kompetencyjnie kadrą, musi sprawnie obsługiwać rozmaite bieżące 
postępowania toczące się według różnych wersji prawa (aktywne są jeszcze 
przecież zamówienia prowadzone wg Ustawy o Zamówieniach Publicznych z 1994 
r.). Ponadto musi się bezustannie szkolić w nowelizacjach prawnych i starać się 
odgadnąć intencje ustawodawcy. A jeszcze na dodatek obowiązkiem 
zamawiającego jest wcielanie nowych przepisów w życie poprzez eksperymenty na 
żywym ciele własnej organizacji. Wykonawcy też w galopującym tempie muszą 
prześwietlać nowe przepisy, pamiętając jednocześnie o starych (które -  jak już 
wspomniano wyżej -  stosują się nadal do wcześniejszych postępowań oraz do 
aktywnych zamówień). Niewdzięczną rolą wykonawcy w procesie przetargowym 
jest „patrzenie na ręce” zamawiającego. Bywało to -  zwłaszcza w kontekście 
praktycznego zastosowania Ustawy PZP ze stycznia 2004 -  określane jako 
pieniactwo wykonawców. Oskarżano ich chętnie o złą wolę. „Procedura 
odwoławcza często jest też, niestety, wykorzystywana przez spółki starające się

65



zablokować lub choćby opóźnić podpisanie kontraktu przez konkurenta, z którym 
przegrały walkę o zamówienia” -  pisze Rzeczpospolita w dniu 10 sierpnia 2006 r., 
sugerując niejako, że firmy z danego im prawa w pewnych sytuacjach nie powinny 
w imię wyższych (sic!) celów korzystać, a gdy jednak korzystają, to robią 
nieładnie. Kto i jakim prawem ma tu być arbitrem? Obowiązujące przepisy prawne 
można wykorzystywać, czy to się komuś podoba, czy nie. Czy obrona własnych 
interesów dostępnymi środkami prawnymi jest dowodem złej woli? Czy 
wykonawca -  prywatny przedsiębiorca z trudem walczący o rentowność swej 
firmy w naszym raczkującym ciągle kapitalizmie -  ma z pobłażaniem traktować 
brak wiedzy, brak doświadczenia i brak odpowiedzialności ustawodawcy? Głosy 
pojawiające się w prasie wskazywałyby tu na odpowiedź twierdzącą: tak, prywatny 
przedsiębiorca ma w dowód swych uczuć patriotycznych zaniechać korzystania z 
dostępnych mu środków odwoławczych i dostosować się do tego, co ustawodawca, 
a czasem i zamawiający miał na myśli, ale mu tu niezupełnie wyszło przy 
formułowaniu prawa bądź specyfikacji. Czyli, de facto, przedsiębiorca ma zapłacić 
za nieudolność aparatu administracyjnego, który i tak utrzymuje płacąc podatki. 
Ale czy ten aparat administracyjny wie, że gdy przedsiębiorca upadnie, to i aparat 
to odczuje, bo zniknie źródło utrzymania?

Jakie kierunki zaradcze się tu rysują? Jednym z nich jest niewątpliwie 
zarzucenie ambitnych praktyk w stylu Research&Development w zakresie prawa. 
Jeżeli jakieś przepisy obowiązujące Ustawy PZP miałyby się okazać ułomne w 
stosunku do rzeczywistości, to warto je nowelizować odwołując się np. do 
wypróbowanych zasad. A generalnie pożyteczne wydaje się dążenie do stabilizacji 
prawa. Tu stratnymi w pewnym zakresie będą firmy wyspecjalizowane w 
szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych, ale skorzysta niewątpliwe 
administracja, jak i rynek, w szczególności rynek IT.

4. Imperatyw dominacji kryterium cenowego -  wspólny kłopot

Prawo Zamówień Publicznych -  jak najbardziej racjonalnie -  nakazuje 
zamawiającemu określenie kryteriów, jakimi będzie się kierował wybierając 
najlepszą ofertę wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Ponadto na każdym urzędzie spoczywa obowiązek przestrzegania dyscypliny 
finansów publicznych. Naruszenie tego obowiązku oznacza zazwyczaj ogromne 
kłopoty dla osób odpowiedzialnych za dane decyzje finansowe. Sytuacja taka 
implikuje niezwykłą ostrożność i pozorną oszczędność decyzyjnej kadry 
administracyjnej. Oszczędność ta niejednokrotnie doprowadza do absurdu, 
niejednokrotnie też doprowadza do faktycznego ogromnego marnotrawstwa 
środków publicznych.

Konieczność wykazywania się wewnętrznie w urzędzie, oraz wobec 
jednostek kontrolujących (na czele z NIK), dbałością o dyscyplinę finansów 
publicznych, wskazuje komisjom przetargowym bardzo dogodny środek ochronny 
-  a mianowicie przyjęcie jako głównego (często jedynego) kryterium oceny ofert 
podanej w nich ceny zakupu. Pomija się przy tym chętnie takie cechy jak
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efektywność rozwiązania, koszty pośrednie nie objęte danym zamówieniem (jak 
koszt eksploatacji, integracji, zmian organizacyjnych, zmian infrastrukturalnych). 
Firmy informatyczne, walcząc o kontrakt na budowę systemu w administracji 
publicznej, nie mają praktycznie możliwości dyskusji z owym imperatywem 
dominacji kryterium cenowego. Muszą albo zrezygnować, albo stanąć do 
konkurencji, ograniczając na wszelkie sposoby koszty.

I tak powstaje ów wspólny -  zamawiającego i wykonawcy -  kłopot: jak 
wykazać, że powstał bardzo dobry system za marne pieniądze? Ponieważ tanio 
można nabyć tylko tandetę (generalne prawo rynku niezależnie od położenia 
geograficznego, konstelacji politycznej, nastawienia ideologicznego), nie jest 
możliwe, by urząd otrzymał dobry produkt kierując się minimalną ceną. 
Wykonawca będzie zmuszony rachunkiem ekonomicznym do oszczędności 
poprzez zaniżanie kwalifikacji pracowników (np. zatrudniając studentów), 
upraszczając procedury testowania i obniżając standardy kontroli jakości.

Dziwi tu niechęć skorzystania z wieloletnich praktyk i doświadczeń w 
zakresie zamawiania usług (w tym systemów informatycznych) stosowanych przez 
instytucje publiczne w Europie i na świecie. Nie tak dawno jeszcze mieliśmy do 
czynienia z procedurami Phare-owskimi. Zgodnie z tymi procedurami w 
przetargach na usługi (w tym systemy IT) najpierw poddawano ocenie oferty 
merytoryczne. Oferty cenowe znajdowały się w oddzielnych zapieczętowanych 
kopertach. Poprzeczka kwalifikacji do etapu otwarcia ofert cenowych bywała na 
ogół ustawiona dość wysoko, a mianowicie na poziomie 80% punktów za ocenę 
merytoryczną. W ten sposób oferty marne merytorycznie były w pierwszym etapie 
bezwzględnie odrzucane i ich ewentualna super niska cena nie miała najmniejszego 
znaczenia. Następnie do zakwalifikowanych ofert stosowano praktykę 
przydzielania maksimum 20% punktów za cenę oraz maksimum 80% punktów za 
walory merytoryczne. Taki algorytm sprzyjał wyborowi wykonawców dających 
rękojmię wywiązania się wobec oczekiwań zamawiających. (Chociaż i tu zdarzały 
się ewidentne fiaska, czego przykładem jest wybór wykonawcy systemu SIMIK, 
któiy podjął się realizacji zamówienia za połowę budżetu. Jak powszechnie 
wiadomo, system nadal nie działa, a błędy w nim wykrywane są kompromitujące 
dla wykonawcy).

Inną racjonalną praktyką stosowaną na świecie w zamówieniach w 
szczególności w obszarze systemów IT jest odrzucanie ofert najtańszej i 
najdroższej. Tego rodzaju zasada chroni w sposób oczywisty przed pokusą 
dumping-u; pozwala też wykonawcy skonstruować wycenę oferty w sposób 
realistyczny, a zamawiającemu zmniejsza ryzyko zakupu bubla.

Na zakończenie powróćmy do tytułowego pytania. Otóż, wydaje się, że 
jeżeli w procesie informatyzacji administracji, a w szczególności w procesach 
związanych z zamawianiem systemów informatycznych, nie będą wprowadzane 
racjonalne zmiany -  w tym zasugerowane powyżej -  to owa informatyzacja 
pozostanie zadaniem dla Syzyfa. Gdy zaś pojawi się wola zmian i wola ta zacznie 
zmieniać się w czyn, to trzeba wyrazić nadzieję, że nie zabraknie Herkulesów 
chcących podjąć się szczytnego zadania informatyzacji naszej administracji.
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ROZDZIAŁ VII

IM PLICATION OF DECENTRALIZATION IN CARRYING OUT  
6™ FP APPLIED RESEARCH PROJECTS

Andrzej BASSARA, Marek WIŚNIEWSKI 

Introduction

European Commission (EC) supports research and development of its 
member states by Framework Programs. Its latest edition, 6th Framework 
Programme (6FP) has been successfully deployed over the last 4 years (2002- 
2006). One of the possible instruments of the participation in this program are 
applied research projects. Applied research projects by the definition need to 
provide a mixed flavor of research and applied science activities. In reality it means 
that conducted research must be developed, implemented and deployed in 
production environment. Contradictory to its broad goal applied research projects 
are one of the smallest and lowest budget instruments of 6th FP.

The paper targets applied research projects as one of the most popular 
instruments or EC funding1. Such projects have their own specifics and cannot be 
simply translated to other types of projects where either research or development is 
highly focused. Typical applied research project plan has waterfall structure 
because of the extremely complex communication patterns among the participants 
and no extensive prior knowledge about all partners. Therefore, the typical applied 
research project in 6th FP consists of succeeding phases of requirements, design and 
research, development, integration and validation. The whole project plan includes 
only one iteration. In this paper authors would like to share theirs observation 
collected over the years of experience gained through participation in such projects.

The content of the paper does not indicate that all the projects in 6th FP are 
badly organized, nor that the projects authors participated in were unsuccessful. 
The authors know a lot of good projects funded by the EC, in a few of them they 
had pleasure to participate in. Therefore, the paper should not be treated as a heavy 
criticism but as an indication of the most frequently occurring problems and above 
all, to raise a discussion on the future formal directions of the European 
Commission funding programs.

The paper follows with the enumeration of typical project phases and 
indications of the most frequently occurring problems. Based on this, we provide a 
checklist for what we think should be a handful tool for every person involved in 
61 FP applied research project.

1 http://www.6pr.pl/statystyki/realizacja6pr_2005.html
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Reasons to go Bad

Project Management

Reason Impact Solution
Improperly defined 
work units

Inability to define proper work 
plan, there is a research which  
does not contribute to the project, 
certain tasks are not defined

Proper selection o f  partners for 
consortium

Waterfall approach Delayed decisions, cumulated 
impact o f  early errors

Prototyping, iterative development

N o  plans for 
phase-outs

The status o f  each deliverable is 
unknown,
delayed error detection

Define review and dissemination  
process

The nature of EU founded project imposes that the work plan is defined by 
all partners. It is not like in commercial solutions, where usually work units are 
defined in a way that allows easily distribute responsibilities among different team 
or team members. In case of considered projects, work packages or tasks are often 
defined just to satisfy egoistic goals of involved partners. These goals may involve: 
highlighting partners position in a project or performing own research which is 
loosely related to project goals.

We could postulate less democracy during definition of work units, 
unfortunately this would be greatly against the nature of the project which should 
also contribute to goals of individual partners. Therefore the only solution to this 
problem is careful selection of partners whose individual goals are in line with 
goals of the project.

Defined work units even if often scheduled parallel still follows the old 
waterfall approach. In this approach every task is performed only once and tasks 
are performed sequentially. This lead to the problem of “big bang”. While the final 
product is delivered to the client only at the end of the project. During this 
transition arises all the errors that has been cumulated since the very beginning of 
the project. Moreover project which involves research should also introduce means 
for learning on own experiences.

Therefore project plan should define early mockups and involve a lot o 
prototyping, where these prototypes are transited to the client or reviewed by the 
members of consortium.

This touches a problem of lack of plan for phase-outs. Often deliverables 
are not formally reviewed. The lack of review causes that errors are not detected 
early. Therefore each deliverable should have defined review process and process 
of distribution of accepted deliverable to interested parties.

Environment

Reason Impact Solution
N o common platform  
for communication

Delayed decisions, design  
choices are not commonly

Provide two level communication  
framework
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understood and agreed upon
Lack o f  common  
framework for 
software 
development

Cumbersome communication 
and integration

Define acceptable software for each 
stage o f  software development

N o templates for 
deliverables

An exact output o f  a task is 
unknown

Define structure and content o f  each 
deliverable

European projects are distributed in their nature therefore there is a 
substantial need for successful communication between remote partners. This 
communication should be realized on two levels with various degree of formality.

Firstly there is a need for persistent storage for all tangible result of the 
project. These results include not only deliverables in the form of documents, 
models or code but also should maintain the history of analyzed design alternatives 
and undertaken decisions.

There is a lot of publicly available groupware software that may be 
utilized. We do not want to impose usage any of them, but would like to highlight a 
couple of important requirements:

• The repository should be accessible from the Internet via web browser.
• The user should be able to define his own notification events (for instance 

notify the user on upload of new documents to particular folder). The 
notification should be presented in a form that allows to assess the event 
without visiting the repository.

• The repository should provide versioning of stored artifacts. A diff 
mechanism is desirable.
There is also a need for more informal, quick communication channel. For 

instance, in the later stages of the project, especially during integration and testing, 
when the work results are being transferred between partners, there will arise a lot 
of simple questions, that requires instant communication between partners. 
Therefore we postulate usage nor only e-mail communication but also 
teleconferencing or instant messaging software for ad hoc communication.

The issue of proper infrastructure is more vital if the project involves 
software development, what most of ICT projects do. In this case, project 
deliverables does not include only documents but also models, code, binaries, etc.

Creation of such artifacts requires usually utilization of specialized 
environment, which generate files, whose format is often proprietary and not as 
standardized and popularized as for instance MS Word document format. Each 
partner may use their own software of choice and then create a final deliverable in 
one of popularized formats: PDF, HTML, MS Word. However often such 
transformation is cumbersome, time consuming and also degrees the readability of 
the deliverable. For example the UML model presented in most of modeling 
software is more usable and meaningful comparing to MS Word document, 
containing exactly the same information, while Word documents lacks the 
navigation ability of modeling software (not to mention expressiveness and other 
information that is lost).

71



Therefore it is desired that partners can comment on each other documents 
without introducing intermediary communication formats. This may be realized 
only if the set of acceptable software is chosen for software development 
(including the version information).

With the knowledge of the process of communication itself, it is also 
necessary to know what type of final work effort it is convenient to present to other 
partners. The most important aspect of this area includes the final form of each 
deliverable. The nature of EU founded project is that the work plan is usually 
constructed by all partners and each partner can introduce and define new 
deliverables. Even if they are accompanied with decent textual descriptions which 
is using well know SE terminology, the final shape and content of this deliverable 
is not usually known until the work on this deliverable is advanced. This issue is 
even more vital if the deliverable serves as an input to other tasks or the input to 
the deliverable is provided by many partners.

The simple solution for this problem is to define at the very beginning of 
the project the templates for each deliverable. Each template should define 
structure and content of every artifact.

Change Management

Reason Impact Solution
Lack of sustainable 
processes

Work disorganization, 
possible conflicts

Definition of a role for Change 
Management

Lack of sustainable 
tools

We have no knowledge on the project that was successful without 
undergoing a change. Change is the natural part of any project and because of its 
importance, has to be treated separately. When underestimated, change can be a 
high risk. Treated with careful attention can be managed and controlled.

Change Management discipline governs the processes and tools that deal 
with identification, application and release of change. The problem is that 
approaches taken in projects differ significantly. From one point this is fine, since 
each project is idiosyncratic, has its own work flow and artifacts, thus different 
change needs. But on the other hand, diverse approaches lead to inconsistencies 
among projects, costly entry level and participants’ disagreements.

The main problem in the Change Management discipline stems from the 
lack of unified means for managing the change. In most projects neither processes 
nor tools are utilized. Nobody is able to identify, define and optimize change 
processes. The result is that if the change appears there is nobody directly involved 
in the effective change implementation. Such situation causes general 
disorganization in the project, leading to critical behaviors. In most cases the 
responsibility for managing the change falls to task or work package leader. Not 
only this promotion leads to disorganization of her current work, but more 
importantly it doesn’t lead to optimum allocation of participants efforts. In the
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operational settings, more preferable option would be to left Change Management 
to specialized partner.

Another major negligence is trying to ignore the need for tools in managing 
a change. Although the waterfall approach does not require to implement 
sophisticated tools and its nature does not allow for major updates, some tool is 
always needed. Even if it is used only to submit next versions of an artifact. The 
problem is that there is no single tool for Change Management and those used are 
project specific. The task of selecting the right tool should be performed early on, 
preferably during project initiation.

Business Modeling

Reason Impact Solution
No vision sharing Work disorganization, 

strong feeling of exclusion 
and disappointment

Formalize business 
artifacts (vision, goals, 
actors, models)

Lack of business use 
cases

Project goals not specified 
precisely, waste of project 
resources

Each project starts before project kick-off. This is related to the concepts of 
project life span and product life cycle. Before the real project starts, many crucial 
activities need to be performed. At least a project vision (or project brief) must be 
present. In case of discussed projects vision is presented as project proposal. Work 
necessary to create a proposal constitutes a barrier to entry -  spent effort may be 
lost in case of proposal rejection. Therefore, a consortium tries to minimize the 
work. The result of this situation is a lack of properly defined business objectives 
of the project -  no business case is present. This leads to the situation, where 
nobody knows what the final product should fulfils or even more, each partner 
knows but their visions differ.

Business modeling formalization is the key aspect of early coherent 
understanding of the projects and advantages for each partner. The formalization 
includes all business artifacts, e.g. business vision, business goals, business actors 
and business models. They have to be created and evaluated by end users. 
Especially, the direct benefactors of the project should with total consciousness 
understand what business modeling touches.

A separate concern for business modeling are business use cases. The 
authors have seen really good projects that failed because neither during the project 
initiation nor during its duration business use case was formalized. Unless there is 
no real benefit for the end users, the applied-research project will never succeed.

Requirements

Reason Impact Solution
N o common means for Work disorganization, lost Utilization o f  content management
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collecting and 
m anaging o f  
requirements

requirements, design  
imprecision

product

Requirements 
management plan not 
defined

Change implementation, 
inability to change 
realization

Definition o f  requirements management 
plan, utilization o f  requirements 
management software

Difficulties in end-users 
endeavor to elicit 
requirements

Faulty project plan leading 
to general dissatisfaction 
from the project

Assistance from vision partners and/or 
technical partners

In consortia where the number of partners exceeds four or five parties the 
communication becomes a problem. In the early stage of every project 
requirements are the medium of communication for the built system. People don’t 
have to speak to each other, it is absolutely sufficient if requirements are being 
built in a proper way. On the contrary, it is often the talk of the people that makes 
the most imprecision. Anyway, the mean for requirements collection and 
management is essential as it is often the only way to control the early and all 
subsequent stages of the project. There is a lot of different software that aids the 
requirements manager in this task.

Even if the environment is up and running the biggest problems are still 
ahead. The management of change that includes the definition of change sources, 
their possible actions and all mechanisms that should be run in case of change 
request is generated, to some extent is inevitable. Change appears in every part of 
the project existence, also after project completion. The successful requirement 
management should therefore include the requirements management plan. The plan 
should include the procedure for change request submission, consideration and 
implementation. There are many tools on the market that support the user in these 
tasks.

The crucial aspect of requirements collection is their quality. The quality is 
measured by end users endeavor to elicit theirs needs. Unfortunately the problem is 
that very often end users are not capable of eliciting their needs all alone. The use 
of FURPS+ methodology [3] could be not clear to them, they might have problems 
in understanding the technical vocabulary, etc. The assistance in these tasks from 
the people that are creators of the vision of the project, coordinators or good 
informed technical partners might substantially rise the quality of a set of 
documents that all of them will be working on further.

Analysis and Design

Reason Impact Solution
N o exact line between design 
and development activities

Over-specification or under
specification

Definition o f  the exact level o f  
the design and architecture 
tasks

D esign often reflects 
research goals, not 
implementation needs

Risk o f  failure in releasing the 
product

Prototypes, partial development

Applied research projects must have some kind of tangible result. Either 
production release of a product, a prototype version or just simple mock-up release.
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In each case an architecture design is followed by implementation tasks. The 
project plan always gives some insight on the level of architectural design. In most 
cases however, the exact line between the level of architecture specification and the 
point where implementation starts is not indicated. This can lead to two opposite 
situations: the architecture might be over-specified or under-specified.

Over-specification means that the level of the architecture is too high, the 
architectural design has been performed with great care. This might seem as a good 
sign at first glance but it becomes a problem to development partners as they have 
little or no freedom to amend the design. And there is no perfect design at the first 
approach. The only solution is to elaborate the design that already took much of the 
work power of the partners.

Under-specification on the other hand, gives much more freedom to 
implementation tasks but this can be naturally a substantial disadvantage as it 
simply means that design has not been performed well. The situation can be caused 
not only by under-motivation for performing tasks but also by misunderstanding 
partners role, lack of management skills and planning mistakes. In such situations, 
a gap between the results of the design activities and the point where 
implementation work is to start is sometimes too big for a project to continue.

The problem of a gap between the results of design and implementation 
inputs is even intensified by the work plan structure of most applied research 
projects. Waterfall approach does not give or gives very little opportunity to adjust 
a major risk realization. Starting development tasks with under-specified 
architecture is a big challenge, especially that the project plan has to be corrected 
substantially.

With no precise definition of where the design should finish and 
development start both sides of this conflict are in uncomfortable position. But far 
most, it is the implementation partner that is affected by the problem. It is its work 
that is directly influenced by the inputs of the design activities. Some development 
partners might live with it and use a freedom to blend the product to its strategy but 
most of them will just be frustrated and eventually might abandon their work.

Therefore, it is absolutely necessary for the design and development 
partners to settle the exact line that divides them in the project plan.

The second problem that we would like to highlight is related with 
realization of particular partners interests. The research institute or the academic 
partner that in most cases is the most suitable for design activities has the mission 
to carry out research. Carrying out research often means to adjust design activities 
so that the mission is sustained. The research partners always want the project to be 
more ambitious.

Development partners on the other hand, in most cases seek to have a 
stable implementation and integration plan with design models or documents 
specified at appropriate level so that the development might start smoothly. They 
do not seek any ambitious implementation nor integration because this very rarely 
implies easy work for them.

Therefore, the design and development partners have different goals and 
motivation for the participation in the project. The result always falls into one of
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two categories which are the realization of one side: the project is over-ambitious 
and development cannot be conducted in full shape or development is complete but 
the project does not touch any ambitious goals.

One of the possible solutions is to have partial development or prototype. 
In the realization phase of the project it can be concluded that not all research 
topics can be implemented in a production product but it can be showed that one 
scenario or mock-up is possible to be developed. For other functionalities of the 
system roadmap or recommendations might be prepared.

Implementation

Reason Impact Solution
Implementation negligence High risk o f  appliance aspect 

failure
Early implementation: mock- 
ups

Definition o f  one 
implementation work package

Delays, lack o f  flexibility in 
adjusting project goals

Decoupling o f  implementation 
activities

implementation phase constitutes an important, if not the most important, phase of 
the product development, in these projects it is neglected. Being not the most 
prioritized activity it is often scheduled as “a necessary phase somewhere in the 
second part of the project”. However, the biggest sign of being neglected is 
avoiding any early implementation. It results in high risk being moved to the later 
stages of the projects. And only then, it sometimes appears that some of the 
research innovation is not possible. Early mock-ups or prototypes greatly release 
some of the risk of failing for the most of scientific goals. But these kinds of early 
implementation indicates that it should be taken into account much earlier in the 
development life cycle.

Work breakdown usually puts implementation activities together into one 
work package. The consistency of the plan is maintained but it results in the 
concentration of the activities. We strongly encourage project managers to plan 
projects logically rather than phase by phase. In the implementation phase it would 
inflict short implementation tasks on each research or design area. This approach 
levels one more drawback of classic plan. If implementation tasks are concentrated 
it is very difficult to break down implementation work for each partner. Therefore, 
work units are highly coupled which results in bottle necks which should be moved 
into integration phase. Decoupling of implementation tasks is useful for at least one 
more aspect. It is a usual practice that research activities delay implementation. If 
work plan is scheduled by logical blocks, one block does not delay the other.

Deployment

Reason Impact Solution
N o agreement on transition 
process

Users are not satisfied or lack 
capabilities to make use o f  the 
projects results

Provide support material, 
define product form early
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Another issue that endangers the project is related to transition of the 
product to the final consumer. In case of software product it is related to the whole 
process of release management which may be the subject of its own project.

In order to make this transition as smooth as possible the final form of the 
product should be defined as early as possible. The client should be aware of the 
fact if he gets product which is wrapped or which comes with a web installation. 
Moreover this product should come with support material which are often 
neglected in R&D projects. These materials should include installation and 
operation manual.

Validation

Reason Impact Solution
N o objective validation 
partners

N o objectiveness Hire external validation 
entities, promote project 
coordinator to lead validation 
tasks

Design and validation tasks 
performed by the same 
partners

N o objectiveness Separate partners for design  
and validation activities

Objective validation shows the real quality and value of the project. 
Objectiveness means that the results are validated entirely and precisely by the 
objective parties. The most common solution is to engage the external entity to 
conduct validation activities.

In European consortia set up around 6th FP all partners are dedicated to the 
results of the projects. Each partner has its own business in succeeding with the 
project. Although the external entities can be engaged to perform certain tasks it is 
highly unwelcome by the European Commission. Therefore, in most cases the 
validation partners have to be chosen from the group of projects members. This 
does not sound neither legitimate nor even wise but because of these reasons the 
projects are not validated objectively. The impression can be somehow obscured by 
the application of validation tools and/or processes but still, nobody from the 
consortium has business in saying that they have failed.

On top of that, it is difficult to see that some of the projects approach 
validation with yet another distorted methodology. Coming from the fact that R&D 
activities are performed by the most suitable partners, it is popular to think that 
only the same partners have enough knowledge to conduct validation also. As a 
result, the same partner is responsible for its design and validation.

There is no clear solution to the problems posed. The constraints of the 6th 
FP projects just do not allow for external validation partners. What can be done 
however, is to clearly separate design and validation partners and their tasks. Also, 
it is a good idea for the coordinator of the project to lead validation tasks as her 
business from the sociological point of view in most cases is the biggest in a clear 
and sound validation procedure.
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Checklist

Project methodologies such as Rational Unified Process [1] include 
recommendation that should be followed during all phases of product development. 
None of them however, is designed, prepared or configured to the specifics of 6th 
Framework Programme and especially, applied research projects. In this paper we 
show how specific these projects could be. The next issues touched will remind 
such recommendations, however, they are presented based on the experience 
gained from applied research projects.

From the above presented “reasons to go bad”, we can define an applied 
research project checklist. The list contains often trivial but also often neglected 
tasks that needs to be performed during the project preparation or during early 
stages of the project. The project consortium should make sure that:

• there are defined templates for each project deliverable -  template should 
define type of deliverable (document, model, code etc.) along with type 
specific characteristics. For textual document these may include table of 
contents with short textual description of the content of each section;

• there is a groupware application up and running; additionally there is 
defined a procedure which would allow establishing interactive 
communication between remote partners;

• all partners know what kind of software may be used to produce (or 
review) deliverables and how to acquire this software;

• definition of sustainable processes and/or tools for change management, 
preferably lead by the Change Management role. If no process nor tools is 
applied clear procedures should be known to efficiently handle any change 
requests;

• early vision documents (vision, business use cases) should be formalized 
and accepted with full comprehension by all partners;

• sustainable business case should be a leitmotif of all especially early 
project activities. Attention should be paid to the definition of such 
business case with clear benefits to all participating parties;

• the elicitation of requirements should be performed in a controlled way 
with the active support of design partners;

• clear distinction in terms of the level of architecture between research and 
implementation should be considered and accepted among the partners;

• prototyping and partial development should be considered at different 
points, as different milestones of the project plan;

• the placement of the implementation tasks should be decoupled in the 
work plan. Preferably, each possible design and research milestone should 
be followed with mini implementation task that would show how feasible 
to achieve scientific goals are;

• support objectiveness of validation activities -  either separate partners 
from performing design and validation activities related to the same task 
or promote project coordinator to lead the activities.
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4. Conclusions

In this paper, we have presented the most likely reasons for the distributed 
6th FP applied research project to go bad. Such projects have its own specifics that 
make their management a bit different that usual projects.

We have enumerated all important phases of the project life cycle. In each 
phase we have highlighted the most likely issues to occur during its 
implementation. Finally, we have defined a common checklist that we believe 
could act as a informal and convenient tool for all the project managers that feel 
that distributed applied research project is something a bit different from the 
traditional project.
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R O Z D Z IA Ł  V III

M ETO flO JIO riH H I 3A C A £H  CTBOPEHHH  
KOM YHIKAIJIHHOrO M EXAHI3M Y  

EJIEKTPOHHOrO YPR^Y

OjieKcaHAp n y iU K A P 1

1. BCTYII

C y n a cH H H  e T a n  po3B H TK y A ep araB H o i' c jiyw cSn Y K paiH H  xapaK T epH 3yeT bC H  

n e p ex o flO M  b I a  e ra p H X  aA M im cTpaTH B H H X  c h c t c m  a o  cy n acH H X  c x eM  y n p a B A im w . 

LJbOMy c n p n a e  Y i m  IIp e3 H A eH T a  “ l i p o  C T p aT eriio  p e (j)o p M y B an n H  c h c t c m h  

flepxcaB H o‘i  cjiy>K6H b  Y K p a iH i”  [1 ] ,  B a a u iH B e  M ic p e  H a A a n o M y  e T a n i  po3B H TK y 

3 a iiM a e  n p o ó n e M a  CTBopeHHH en eK T p O H H o ro  y p s A y  T a B iflnoB iflH H X  

KOMyHiKapiHHHX M exaH i3M iB  f l j ia  cnijiK yB aH H H  3 T epH T opianbH H M H  o p ra H i3 a u i« M H  

T a OKpeMHMH ynacH H K aM H  n p o p e c iB  p e r io H a j ib n o r o  po3BHTKy.

Y  H a f i6 i j i b u i  3a ra jib H O M y  b h a i ,  n iA  M e x a H i3MOM p o 3y M ie T b c a  B H y rp iu iH iH  

n p H C T p iił,  CHCTeMa H o ro -n e 6 y A b , a  TaKoac c y K y n H ic T b  CTaHiB i  n p o p e c iB ,  3 h k h x  

CKjiaAaeTbca HKe-neGyAb BBHtue. EyAeMO npeACTaBjiaTH a  ani KOMyHiicauiHHHH 
M e x a H i3M h k  C T p y K T y p y , a x a  c to ia A a e T b c a  3 e jie M e im B , ia o  B io n o u a io T b  y  c e 6 e 

p i3H i JiaHKH. ^ K ic T b  (J jyH K itioH yB aH H B  B C b o ro  M e x a m 3M y  b u ij iO M y ,  BH3H anae  

c y K y n H H ii p e 3y jib T a T  (J jyH K n ioH yB aH H H  B c ix  n o r o  jiaH O K. Y  3a ra jib H O M y  B H n a A K y , 

(J)yH K u ioH yB aH H a k o )k h o Y  j ib h k h  M oace BH3H a H a ra  b k  i i o 3h t h b h h h ,  Taić i  

H eraTH BH H H  B ru iH B  Ha M e x a H i3M y  i t i j io M y ,  yH a cn iA O K  A H H a M in H o c r i JiaHOK, 

B n jiH B y  Ha h h x  B H y T p iu iH ix  i  30 B H iu m ix  (J>aKTopiB.

2. CTPYKTYPA METOflOJIOriHHOTO EA3HCY TA BHMOTH AO 
APXITEKTYPHOrO nPOEKTYBAHHR

n i A  KOM yHiKauiHHHM  M exaHi3M OM  E jie ic rp o H H o ro  y p « A y  SyA eM O  po3yM iT H  

c n o c i 6  c r p a T e r iH H o r o  ynpaB JiiH H B  iH tjjopM aniH H H M H  p e c y p c a M H  p e r io H a j ib H o r o  

cniBTO BapH CTBa, ip o  BK JiioH ae in if jo p M a u iH H y  iH tf jp a c T p y ic ry p y  h  ¡H C TpyM eH TajibH i 

3 a e o 6 H  K O M yniK aniH H O l CHCTeMH, MHOJKHHy (JjyHKlliH ynpaB JliH H H , (j)OpMH i 

MeTOAH p e a j i i3 a u i 'i  T a  B3aeM 03B 'B3Ky u h x  (jjyH K itiH ,, o p r a m 3 a i t iH H y  C T pyK T ypy  

y n p a B jiin H B . M c t o a h ,  m o  CKJiaAaiOTb 3 m ic t  K O M yH iK auiH H oro  M ex aH i3 M y , M oacyTb 

HaJlOKaTH OAHOMy 3 K JiaciB  - O p ra H i3au iH H O -aA M iH icrpaT H B H i MeTOAH i C O piaJlbH O - 

nCHX OJloriHHi MeTOAH.
M eT O A O JioriH H y ocH O B y K O M yH iK auiH H oro  M e x a m 3 M y  c m ia A a io T b :

1 Prof. dr Oleksandr Puszkar jest pracownikiem Charkowskiego Narodowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Charkowie, założonego w 1936 r.
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• ÍH<j)opMauÍHHa ÍH(j)pacTpyKTypa h ¡HCTpyMeHTajibHÍ 3aco6n 
KOMyHÍKaUÍHHOÍ CHCTeMH,

• 6a30BÍ KOHuenpii noSyuoBH KOMyHÍKaUÍHHOÍ chctcmh,
• npHHIJHnH i BHMOTH flO apXÍTeKTypH K0MyHÍKapÍHH01 CHCTeMH,
• MHOXCHHa ÍHCTpyMeHTaJIbHHX 3aeo6ÍB,
•  4>aKT0P H p03B H TK y ÍH(J)OpMaUÍHHHX p eC ypC ÍB  KOMyHÍKapÍHHOrO 

M exaH Í3M y,

• MHOXCHH3 KpHTepiÍB (J)OpMyBaHH5I ¡HĈ paCTpyKTypH KOMyHÍKaUÍHHOÍ' 
CHCTeMH EY,

• npHHunriH npoeKTyBaHHH ÍHTeptJjeiícy KopHCTyBan-CHCTeMa (IKC),
• opraHÍ3auÍHHa KOMnoHema, iuo BÍu6HBae MHO>KHHy cjjyHKUÍH ynpaBJiÍHHa, 

(JjopMH i MeTOflH peajiÍ3auií uhx 4>yHKUÍH,
Po3rjiaHeMO niuxoflH uo BH3HaneHHfl 3a3HaneHHx CKJiauoBHX 

MeTouojiorÍHHoro 6a3Hcy CTBopemia KOMyHÍKauiíÍHoro MexaHÍ3My EY.
Eyub-HKa KOMyHÍKauiíÍHa CHCTeMa, He3ajie>KHO bía íí npH3HaueHHH, 

BHyTpiuiHboí CTpyiaypH i npHHHXTHX niuxouÍB uo no6yuoBH peajiÍ3ye pau 
KOHuenuiíí no6yuoBH ÍH(j)opMauÍHHHX chctcm. #0  HHCJia ochobhhx cepea TaKHX 
KOHuenuÍH MO)KyTb 6yra BÍaHecem: ÍHTepaKTHBHÍCTb; ÍHTerpoBaHÍCTb;
noTyxcHÍCTb; «ocTynmcTb; THyHKÍCTb; HauiñHÍCTb; poSacraicTb; KepoBaHÍCTb.

ÍHTepaKTHBHÍCTb KOMyHÍKaUÍHHOÍ CHCTeMH 03HaHae, IUO CHCTeMa 
BÍuryKyeTbca Ha pÍ3Horo poay aií, hkhmh uioaHHa xone BiuiHBaTH Ha npouec 
o6MÍHy ÍH(j)opMauieio b aiajioroBOMy peacHMÍ. ÍHTerpoBaHÍCTb KOMyHÍKaUÍHHOÍ 
CHCTeMH - ue BJiacTHBÍCTb 3a6e3neqyBaTH cyMÍCHÍCTb CKJiaaoBHX uacraH chctcmh 
B npoueci B3aCMOAÍÍ KOpHCTyBaHÍB Í3 CHCTCMOK». IIiu nOTy>KHÍCTIO KOMyHÍKaUÍHHOÍ 
CHCTeMH 6yueMO po3yMÍTH Tí 3flaTHÍCTb BÍunoBÍuaTH Ha HanGÍJibiu íctothí nHTaHHa 
KOpHCTyBaHÍB.

HocTynHÍCTb KOMyHÍKaUÍHHOÍ CHCTeMH - ue 3uaTHÍCTb 3a6e3neqyBaTH 
BHuany BiunoBiueii Ha 3anHTH KopncTyBana b Heo6xÍAHÍñ 4)opMÍ h y hco6xíuhhh 
nac. 3a flonoMoroio noKa3HHKa raynKOCTi KOMyHÍKaUÍHHOÍ chctcmh 6yaeMO 
xapaicrepH3yBaTH íí 3uaTHÍCTb aaanTyBaraca ao 3míh bhmot i CHTyauiñ. 
HauÍHHÍCTb KOMyHÍKaUÍHHOÍ CHCTeMH noaarae b íí 3aaraocTÍ BHKOHyBara 
hco6xíuhí (JiyHKuií npoTaroM 3aaaHoro nepioay Hacy. Po6acTHÍCTb 
KOMyHÍKaUÍHHOÍ CHCTeMH - Ue MÍpa 3UaTHOCTÍ CHCTeMH BÍflHOBJIfOBaTHCH npH 
BHHHKHeHHÍ ÜOMHJ1KOBHX CHTyaUÍH HK 30BHÍmHbOTO, T3K í BHyTpilHHbOTO 
noxo,n>KeHHH. (CHcreMa Moace 6yra poGacraoio i HenauÍHUoio a6o HaBnaKH - 6yTH 
HaAÍHHoí i He po6acTHOio). KepoBaHÍCTb KOMyHÍKaUÍHHOÍ chctcmh 03HaHae 
MOXCJIHBÍCTb KOpHCTyBana KOHTpOJHOBaTH UÍÍ CHCTeMH í BTpyHaTHCfl B xiu pimeHHa 
3aaau no nouiyKy h oÓMÍHy ÍH(J)opMauieK).

PimeHHH 3auan npoetayBaHHa CKjiaaHHX chctcm Moace BHBHaraca i 
po3BHBaTHca Ha pÍ3HHX pÍBuax y3araabHeHHa i ueTajiÍ3auií. Ha HaÜBHiuoMy pÍBHÍ 
cnijibHOCTÍ ocHOBHa yBara npHainaeTbca po3po6ui BaauiHBHX npHHunnÍB 
opraHÍ3auii chctcmh i BHpo6jieHHio 3aranbHoro noraaay Ha MañGyTHio cncTeMy. 
TaKÍ 3arajibHÍ acneKTH noGyaoBH chctcmh b 3arajibHOMy BHnaaxy MaioTb Ha3By 
apxÍTeicrypH chctcmh. Bhxouhhh 3 uboro b MeToaojiorií CTBopeHHa
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KOMyHÎKai^iHHOÏ CHCTeMH Ô ygeM O  B H pipaT H  TpH  6a30B H X  p iB H i: a p x iT e K T y p a , 

BHKOHaHH», p ea jii3ap ia .
A pxiTeK Typa KOMyHiKapiHHOï chctcmh - p e  (JjyHKpioHajibHHÎi npoaB  

CHCTeMH 3 n o r p a p y  KopHCTyBana. BnKOHaHHH - p e  JioriHHHH orme BHyTpiuiHboï 
CTpyKTypH, ip o  pOÔHTb MOHCJIHBHM 3piîlCHeHHa cfiyHKpÎH BH3HaHCHHX 
apxiTeicrypoK ). Peajriaapia - p e  (J)i3HHHe BTÙieHHa BHKOHaHHa.

Y r a p H i i i  a p x iT e ic r y p i  KOM yHiKapiHHOï CHCTeMH noB H H eH  B urpH M yB aT H C b 

p a p  n p H H p n n iB  (T a x i  n p H H p H n n  e  npaKTHHHO 3 a ra jib H o n p H H H a ra M H  p u a  pÎ3HHX 

KJiaciB iH(J)OpMapiHHHX CHCTCM [2]).
1. IIoropxceHicTb. 03Hanae, ipo rapHa apxiTeKTypa noropacena, kojih 

HaCTKOBe 3H3HHa CHCTeMH P03B0J1HC IipOpOHHTH ÎHUie.
2. OpToroHajibHicTb. Lien npHHpnn BHMarae, ipo6 cj)yHKpiï 6yjiH Heaajieacm 

OflHa Bip opHOÏ i cnepH(J)iKOBaHi oKpeMO.
3 .  B ip n o B ip H ic T b . 0 3 H a n a e ,  i p o  b  a p x iT e ic ry p y  BapTO B K jnonaT H  TijibKH t î  

4>yHKpiï, i p o  B ip n o B ip a iO T b  î c t o t h h m  B H M oraM  p o  CHCTeMH. (Y r a p n i f i  a p x iT e K iy p i  

H eM ae H e n o ip i6 H H X  (JjyHKpiii.)
4. EKOHOMÎHHicTb 03Ha'iae, ipo HiaKa (JiyHKpia b onnci apxiTeicrypH He 

noBHHHa b aKOMy-Hc6ypb BHpi py6pK)BaTH iHPiy.
5. IIpo3opicTb BHMarae ipo6 <J)yHKpiï, 3HanpeHi b npopeci BHKOHaHHa, 

nOBHHHi 6yTH BipOMi KopHciyBaneBi.
6. CniPbHicTb. OyiiKpia, ipo 3HOBy BBopHTbca, noBHHHa bbophthca b 

TâKOMy BHpi, ipo6 BOHa BipnoBipapa aKOMora SipbuioMy. HHCJiy npH3HaneHb.
7. BipKpHTicTb 3a6e3nepye KopnciyBaneBi po3Bip BHKopHCTOByBaTH 

(JjyHKpiro ¡HaKipe, niac pe nepepôaqapoca ripn npoeicryBaHHi.
8. IIoBHOTa nepepôanae, ipo yBepeHi b KOMyHiKapiÜHy cncTeMy (jjyHKpïï 

nOBHHHi 3 ypaxyBaHHHM eKOHOMÎHHHX i TeXHOJIOriHHHX OÔMOKCHb XK MOXCHa 
Sijibui noBHO BipnoBipaTH BHMoraM i noôaacaHHXM KopHCTyBana.

KpiM Toro, BHKopHCTOByioHH nipxip  ccJiopMyjibOBaHHH C.3ayTep-3aKC [3 ] ,  

6ypeMO po3rjixpaTH KOMyHiKapiï xk CTpaTerinHHH ificrpyMeHTapin epeicrpoHHoro 
ypapy. BHyrpiuiHx KOMynixapix oxoiuiioe yci B3aeMopiï, ipo 3piücHK)iOTbcx b 
Me*ax caMHX opraHÎB ynpaBjiiHHX, a 30BHiiimx - yci cycnijibHi Ta 6i3HecoBi 
CTpyKTypH, (JjyHKpiï Ta 3aco6H, npH3HaneHi pua 3hxttx po36i>KHOCTeH ¡3 
cy6'eKTaMH 30BHiniHboro cepepoBHipa. Po3rpapaiOHH ynpaBJiiHHX KOMyHÎKapixMH 
ax ynpaBJiiHCbKHH npopec [4], mh mohccmo roBopHTH npo CTBopeHHx chctcmh 
3B'x3Ky, ipo npHHOCHTb y CTpyiaypy E y  Heo6xipHy ÎHcf)opMapiio.

3aeo6H KOMyHiKapiï Ey Î3 30BHiPIHÎM OTOHeHHXM nOBHHHi MaTH 3paTHÎCTb 
po BperypioBaHHH po36i5KHOCTeîi môk opraHaMH BJiapn i perioHajibHHM 
cniBTOBapHCTBOM i 3a6e3neHeHHio MOTHBapiï npepcTaBHHKÎB 30BHiniHix rpyn 
iHTepeciB. 3HaHHy poPb Ha Hainy pyMKy rpae 3paraicTb KOMyHiKapiHHOï chctcmh 
CTBopiOBaTH i nipTpHMyBaTH no3HTHBHHH ¡Mipxc opraHiB BJiapH. TaKa 
xapaKTepHCTHKa aKTHBHO BHKopHCTOByeTbca b CHCTeMax IlaÔJiiK pijieHiiiHH3 
(HanpHKjiap, y poôori [5, c . l l ]  CTBeppacyeTbca ipo "MeHepacMeHT BpaaœHb 
(management o f impressions) e HeBip'eMHOio CKJiapoBoio cipaTerinHoro 
MeHepacMeHry npopBÎTaïOHHX opraHisapifl".
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3  ÍH(J)opMaiuHHOK> ÍH (|)p a cT p y K T y p o io  h  ÍHCTpyM eHTajibHHM H 3 aco 6 a M H  

KOMyHÍKaUÍHHOÍ CHCTeMH TÍCHO n O ß 'jm H a  MHOJKHHa (JiaKTOpiB p03B H TK y 

ÍH ^)opM apÍH H H X  p e c y p c iß  K O M y H ÍK au iíiH oro  M exaH Í3M y. T a ic y  MHOxcHHy (JiaK Topiß 

n p o n o H y eT b C H  p o 3 n u w a T H , h k  T a x y , mo C K Jiau aeT b cs  3 H acT ynH H X  r p y n :  (jjaK T opn  

B H y T p iu iH b o ro  c e p e u o B H iu a  EY -  (JiaKTopH, m o  B H 3H auaioT b  p o 3 b h t o k  

ÍH ^)opM apÍH H H X  p e c y p c iß ,  cjjopM yßaHH si i b i i j ih b  h k h x  B Í^6yB aeTbC H  

6 e 3 n o c e p e f lH b o  y c e p e u H H Í  C T pyK T yp o p r a H iß  y n p a B jiÍH H a ; (JjaKTopH 3 0 B H Íu iH b o ro  

cep e flO B H in a  -  r p y n a  <|)aKTopÍB po3B H TK y ÍH (|)opM auÍH H H X  p e c y p c iß ,  b i i j ih b  x k h x  

B Í^6 y B ae rb C H  u e p e 3  M exci o p ra H Í3 a u ÍH H o 'í  C T p y ic ry p H  EY; 3arajibH OCHC TeM HÍ 

4)aKTOpH -  (J)aKTOpH p03B H TK y ÍH(})OpMaUÍHHHX p e c y p c iß ,  cjjOpM yBaHHa i BIIJIHB 

jiKHX BÍA0yBaeTbC5i H a M eT O uojiorÍH H O M y p í b h í ;  ÍH cjjopM auÍH H Í (JiaKTopH - (JiaK T opn, 

mo BÍfl6HBaiO Tb ÍH íjlO pM auilO  UK OCHOBHy KOMÜOHeHTy C T paT eriH H O rO  p03B H TK y 

ÍH (|)opM auÍH H H X  p e c y p c iß  EY; (jm icropH  o p r a H Í 3 a u i í  n p o p e c y  (JiopM yßäHH X 

C T p a T e riï po3B H TK y ÍH<j)opM auÍHHHX p e c y p c iß ,  m o  BHKOHyioTb o p ra H Í3 y iO H y  p o j ib  y  

po3B H TK y ÍH(J)opM am HHHX p e c y p c iß .

3. IHOPACTPYKTYPA KOMYHIKAIJIHHOÏ CHCTEMH, BHMOTH 
AO IHCTPYMEHTAJIbHHX 3ACOEIB TA IHTEPcDEHCY

KoMyHÍKau¡HHa cncTeMa EneirrpoHHoro ypany, mo B3aeMOUÍe 3 
periOHajIbHHM CniBTOBapHCTBOM y  CBOCMy CTaHOBJieHHÍ i p03BHTKy noBHHHa 
cnnpaTHca Ha BH3HaueHy ÍHcJipacTpyiaypy. Po3uíjuuohh TOHKy 3opy 
Jl.A. AjiTyxoBa [6], Ha ÍH(|>opMauÍHHÍ chctcmh, BBaxcaeMo, mo ÍH^pacTpyKTypa 
KOMyHÍKaUÍHHOÍ' CHCTeMH EY nOBHHHa (|)OpMyBaTHC5I Ha ochobí mhokhhh 
HacTynHHX KpHTepiÏB: myHKicTb, MaciirraôoBaHicTb, nauÍHHÍCTb.

n i u  THyHKiCTIO 6 y jjeM O  p03yM ÍT H  T aK y BJiaCTHBÍCTb KOMyHÍKaUÍHHOÍ’ 

CHCTeMH EY, mo n p H n y c K a e  l u b h u k h h  p o 3 b h t o k  M o u e j ie ñ  u i j ih x o m  nonoB H eH H H  

HOBHX cJjyHKUiOHaJIbHHX M03KJIHB0CTCH UJIH ÍCHyiOHHX npHKJiaUHHX npO T paM  i 

iH T e rp a u i'i  c h c t c m  i u o n aT K ÍB  3 6 Í 3 h c c o b h m h  i cy cn ijib H H M H  C T p y ia y p a M H , 

OKpeMHMH rpoM auH H aM H  p e r io H a j ib H o r o  cn iB T O B ap n cT B a. K p H T e p iñ  

MaCUITaÓOBaHOCTi BÍUÓHBae MOJKJIHBÍCTb npHCTOCOByBaHHJI KOMyHÍKaUÍHHOÍ 

CHCTeMH EY u o  H e n e p e u ö a u e H H X  KOJiHBaHb y  3 a n H T a x  i K opH CTyBaubHH UbKO M y 

p o ó o H O M y  H aB aH TaxceH H i. T p eT ÍH  K pH T ep iií HauÍH H ÍC Tb ß iu Ö H B ae  M ip y  

3 a 6 e 3 n e u e H H ji ra p a H T i'í  6 e 3 n e u H o r o  i 6 e 3 n e p e p B H o r o  (JiyH K uionyB aH H x i 

UOCTynHOCTÍ UOUaTKÍB KOMyHÍKaUÍHHOÍ CHCTeMH EY KÍHUeBHM K opH C TyB auaM .

Y C K jiaui ÍH (jipacT pyK T ypH  KOMyHÍKaUÍHHOÍ c h c t c m h  EY 3 H au H e  M Íc u e  

3 a íiM a io T b  n p o rp a M H Í u o u aT K H . F l iu  u o uaT K aM H  b  uaH O M y k o h t c k c t í  ß y n eM O  

po3yM ÍT H  KO M n'iOTepH i n p o rp a M H , mo n p a u io iO T b  n i u  K epyßaH H H M  o n e p a u i í m o í  

CHCTeMH i h k í  3 a 6 e 3 n e u y iO T b  n i/n p H M K y  KOMyHÍKaUÍHHOÍ niíUibHOCTÍ b  M e p e x c i .  

3 a 6 e 3 n e u e H H K  B m noB ÍflH O C TÍ ÍH tjipacT pyK T ypH  KOMyHÍKaUÍHHOÍ c h c t c m h  EY 
OnTHMaJIbHHM 3HaueHHXM  K pH TepiÏB  MOXCe 6yT H  UOCKTHyTO BBeueHHXM MH05KHHH 

BÍUKpHTHX ÍHTep(J)eHCÍB, m O  U03BOJIHIOTb JieTKO 3'eU H yB aTH  HOBÍ JJOflaTKH í 

cepB ÍC H . C e p e u  TaKHX ejieM eH TÍB  3H axou«T bC 5i c e p B e p n  W e b -u o u a T K ÍB  ( W e b  

A p p l i c a t i o n  Server), mo o 6 p o 6 ju u o T b  j io r i ic y i  u o u aT K ÍB  u n a  KOMyHÍKaUÍHHOÍ
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chctcmh E y  i KepyioTb B3aeMO,nieio 3 KopHCTyBanaMH, rpaHHHHi cepBepn (Edge 
Servers) ana ynpaBJiimiH nojiiraKaMH 6e3neicH, cepBepn naHHX i TpaH3aicinH 
(Data&Transaction Servers), mo nmrpHMyiOTb o6po6icy ckhe/thhx i kphthhho 
BajKJiHBHx 3anaii. MacuiTa6oBaHicTi> Ha mix cepBepax flOcaraeTbca ihjihxom 
36ÍJIbIHeHHHM nOTyjKHOCTi CHCTeMH.

KpiM Toro, no CKjiany ÍHíjjpacTpyKTypH KOMymKainitHOi' chctcmh EY 
noBHHHi Bxo/iHTH cjijoköh KaTajioriB i 6e3neKH (Directory and Security Services) - 
flJM BHK0H3HHÎI OÖHHCJIIOBajIbHHX (JjyHKHM Ha CTHKy BHyTpilHHbOl 
iHcJjpacTpyicrypH KOMyHiKauiÜHOï CHCTeMH EY i 30BHiuiHboro cepenoBHma 
ÍHTepHeTy (HanpHKJian, ynpaBJiiHHH MapmpyTH3auieio, ayrenTH^iKapia, 
öpaHflMayep), a TaKoxc ynpaBJiiHHH 30epe>KeHHHM namix (Storage Management).

MuojKHiia ÍHCTpyMeHTajiBHHx 3aco6 iß chctcmh KOMyHÎKaitiï, Ha Hamy 
nyMKy, noBHHHa EKJiiona™ 3aco6n, mo BHKOHyioTb MHO>KHHy cjjynKLÛH, 
noöynoBaHy Ha ochobí MeTatfjopn chctcmh ynpaBJiinnfl 3Í 3bopothhm 3b'h3kom 
(pHC.l).

P h c . 1. MHOJKHHa ¡HcrpyMeHTajibHHX 3 a co 6 iß  chctcm h  KOMyniKam'i
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Iïp H H iiH riH  npoeK T yB aH H fl ÍH T ep 4 > e8 cy  K O M yH ÍK auiñH o'í c h c t c m h  i i o b h h h í  

BiflÖHBaTH nCHX0J10r¡HHÍ i eprOHOM ÍHHi 0C06jIHB0CTÍ pOÖOTH JIIOAHHH 3 

ÍH (J)opM apieK ). ,H,eflKÍ o c h o b h í  n p n H n n n H  npoeK T yB aH H fl I K C  MOxeyTb 6 y r a  

C(J)opM yjibOBaHÍ B TaKHÍí c n o c i ö :

1. Tíjih 3aco6ÍB BÍflo6pa>KeHH» i ynpaBJiÍHHa:
• y c a  BÍflo6pa>KyBaHa ÍHcjjopMania noBHHHa 6 y r a  jienco 3po3yMÍJioio;
•  KopHCTyBan ü o b h h h h h  nocTÍiÍHO KOHTpojiioBaTH cHTyapiio;
• nepeflöaiiHTH 3acoÖH, mo flonoMaraioTb KopncTyBaneBi nepeMimaraca 

nO ÍH(j)OpMaL(ÍHHÍH chctcmí EY.
2 . R u n  KO M noH eH Ta f l i a j i o r y  m Í)k  K o p n c T y B a n e M  i  c h c tc m o io :

• MÍHÍMÍ3yBaTH CKjiaflHicTb BBê eHHH flaHHX KopncTyBancM;
• MÍHÍMÍ3yBaTH ¡MOBÍpHÍCTb ÖOMHJIOK BBCflCHHa;
• nepeflóanHTH ajibTepHaTHBHÍ mcto^h BBeßenna;
• perejibHo BH3HanHTH nponeßypy o6po6KH noMmioK.

3. ni^TpHMyBaTH cyMicHicTb BiaoôpaxcyBaHOÏ ÎH<j)opManiï i majiory no bcíh 
KOMyHÍKanÍHHÍH CHCTCMÍ.

4 . ü e p e fló a M H T H  3a c o 6 n  3 6 epe>KeHHa BHKOHaHOÍ p o 6 o ™  (3  m c to k )  

n o B T o p H o ro  B x o ^ y  b  c n c T e M y )  i  3a6 e3n e *m T H  " f lp y x c H Ín "  pe>KHM n o B T o p H o ro  

Bxo^y.
5. riepcflóaHHTH:

• cnenianÍ30BaHÍ i BMOHTOBaHÍ 3aco6n npoTOKOjnoBaHHa;
•  G iö n io T e x y  C TaH ^apTH H X npoTO K O Jiiß , A O C T ym iH X  p,nn K opH C T yB ana ;

•  fliajioroBe BÍfloópaxceHHx npoT O K O Jiiß;

•  f l ia j io r o B Í  3aco6H n¡AKa30K a n x  nojiermeHHH p03yMÍHHH npoTO K O Jiiß .

6. K jh o h o b h m  3aco6oM iHTep4)eiłcy e rpac|)ÍHHe B¡£(o6pa>KeHHa i 
nepeTBopeHHH TaÔJiHMHHx aaHHX y rpa<J)ÍKH.

7 . ä b h  npH H O M y 30B H Ín iH Íx  aaH H X  y  KOM yHÍK anÍHH y cHCTeM y H eo 6 x i,zm o  

BMOHTyBaTH 3 a C o 6 «  3B'X3Ky.

4. OPr AHDAIJIHHA KOMIIOHEHT A KOMYHIKAIÍIHHOrO 
MEXAHI3MY

O p ra H Í3 a u ÍH H a  KO M noH eH Ta K O M yH ÍK anÍH H oro M exaH ¡3M y, m o  B ißÖ H B ae 

MHO)KHHy (jjyHKUÍH y n p a B JiÍH H a , <J)opMH i MeTOflH p e a j i Î 3 a n i ï  p n x  <J>yHKnÍH, 

noB H H H a rpyHTyBaTHC H H a B p axyB aH H Í n p o n e c Í B  B Ífln o B ÍflH o ro  e T a n y  

T p aH C (|)o p M an iï c y cn ijib C T B a .

J^H H aM ÍK a 3M ÍH  y  c y c n ij ib C T B Í b  n i j iO M y  h  b c k o h o m íu í  3 0 K peM a T a x a , m o  

ynpaB J iÍH H J i >KHTTe,abmbHÍCTK> p e r io H y  C b o ro f lH Í T p e 6 a  p o 3r ju m a T H  nepeB axcH O  h k  

yn p a B J iÍH H »  p o 3b h tk o m ,  m o  o x o n jn o e  ( y  u in p o x o M y  p o 3y M ÍH H Í) :

•  T p a ^ H u in H Í  ÍHHOBamHHÍ n p o p e c H

•  í h b c c t h u í h h í  nponecH i 3pocTanna
• peiHxciHipiHr 6Í3Hec nponecÍB
• pecTpyKTypH3anÍH i npHBaTH3apia nirnipneMCTB
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• npOUeCH KpH3 0 B0 r 0  p 0 3 BHTKy ii  aHTHKpH30 B0 r 0  ynpaB JliH H B . 

O o pM yBaH H H  i p e a jii3a p iio  c T p a T e riï p o 3BHTKy p e r io H y  BapTO p o 3r jn m a ™  b 

6 ijIbU I UIHpOKOMy KOHTeKCTi yripaBJliHHH CTpaTeriH HH M  P 0 3 BHTK0 M KpaÏH H  

B3a r a jii.  Y  m>OMy B n n am cy 3a 6 e3n eH yeTb ca CHCTeM HicTb rip o p e ciB  <J)opMyBaHns 

C T p a T e riï p o 3BHTKy p e r io H y  i n o rc w K e m c T b  n o T e H p ia n y  niflnpH CM CTB p e r io H y ,  

¡H TepeciB  B jiacH H K iB  i M eHea>KepiB, a  TaK oxc p i3HHX BHfliB p e c y p c iB  p e rio H y .

ü o ô y a o B a  CHCTeMH K O M yH iK aniii ^ o u ijib H O  BHKOHyBaTH b h x o æ h h h  3 n ' a r a  

o c h o b h h x  HanpHM KÎB (J)o p M y B am ia  i p e a n i 3 a i n ï  C T p a T e riï  po3B H TK y p e r io H a n b H o r o  

cniBTOBapHCTBa:

•  po3BHTOK j i io a h h h  i ï ï  cep eA O B H in a  npoxcH B aH H a;

•  P03B H T0K  flijIOBOrO C niB po6ÎTH H H TB a, 3aJiyMeHHH iH03eM HHX i 

B H y T p iu iH ix  iH B ecT H iiiS  y CTpaTeriH H O  B aaoiH B i r a n y 3 i  p e r io H y ;

•  p03BHT0K Manoro i cepeflHboro 6i3Hecy;
• KOMepuiajràauia HayKOBHX i TCXHOJiorimmx ÆocarneHb perioHy;
•  po3BHTOK x a p n o B o ï  npoM HCJioBOCTi i c ijib C b K o ro  ro c n o A a p c T B a

•  P03BH T0K o c b î t h  i C OpiaJIbHO Ï C(J)epH.

ÆocaraeHHa crpaTeriMHHx nm en no xoacHOMy 3 HanpaMKÎB pcæmyeTbca 
3a flonoMoroK) BnpiuieHH» cyKynHOCTi 3aflan, K o M y H iican iH H a fliajibHicTb y 
paMKax peajii3aniï CTpaTeriï perioHanbHoro po3BHTKy noBHHHa 6 y r a  cupaMOBana 
HapiBHi 3 niflTpHMKOK) KOHKpeTHHX inBecTHuiHHHX npoeKTÎB Ha 3a6e3neneHHfl 
oflHonacHoro cTBopeHHH opram3auiHHO-eKOHOMbHHx i (JnuaHCOBHX yMOB juin 
3fliücHeHHa Ha p h h k o b î h  o c h o b î  KOMnneKCHoro po3BHTKy eKOHOMiKH perioHy, 
HajjaHH» BceôiHHOÏ ^onoM orn, noTenninuHM iHBecTopaM.

O o p M yB aH H a i  p e a jii3a n ia  C T p a T e riï p o 3BHTKy p e r io H y , h k  o c h o b h  miaHy 
p o3BHTKy, rp ym ry eT b ca  H a B H K o p acTaH H i B H y ip in iH ix  ÎHCTpyM eHTÎB M eHe^xcM eHTy  

KOxcHoro cy ô 'e K T a  p e r io H a jib H o ï c h c t c m h  i 3 0 B H iin m x  ÎHCTpyM eHTÎB, m o  

p e ry jn o io T b  B3âGMHHn p e rio H a jib H o ï CHCTeMH yn p aB JiiH H a i3 cyS'eicraM H  p n H x y  b 

xo fli TpauccJjopM aniHH HX n p o p e c iB .

3 0 B H iu iH i iHCTpyM eHTH G p e iy jM T O p a M H  B3a€MHH, m o  HBJiaiOTb c o 6 o io  

3MiHH, BHKJlIOHeHHH i AOnOBHeHHa flO npaB H JI B3aeM O fliï m o  (J)OpMyiOTbCH H a 

MaKpoeKOHOMÎHHOMy p iB H i. 3 a 3 H a n e m  K operyB aH H H  ,n;o npaB H Ji B 3aeM O fliï C TaioTb 

ÎHCTpyMeHTaM H ynpaB JiiH H K  b TOMy B H naflK y, k o j ih  c y 6 ’eKTH K O M y m K a n iiiH o ro  

n p o p e c y  im m io iO T b  ïx ,  i  e  eKCKjno3HBHHMH K opH C TynanaM H  n i j i b r  i BHflineHHX 

p e c y p c iB  T a  n p e tJ ie p e H n iü ,  m o  3 'a B J ia ro T b ca  n p H  nbO M y.

Peajmania CTpaTeriï po3BHTKy perioHy po3rœmaeT&ca ax cyKynHicTb 
(})yHKniH, mo 4>opMyiOTb CHCTeMy, oxpeMi cKJiaflOBi axoï 3Haxo&aTbca y 
BmHocHHax, mo BH3HaHaiOTbca npHHHHHO-HaciiiflKOBHMH 3B'a3xaMH. Taxa 
CHcreMa Mae Bejmxy MHoamma eneMeffriB, mo CKJiaaaioTb neBHy BH3HaneHy 
CTpyicrypy.

O p ra H Î3 a n iH H H H  KOM noHeHT K O M yH ÎK auiH H oro M exaH i3M y n i/jT p n M K n  

C T p a T e riï p o 3BHTtcy p e r io H y  3ajieacHTb b îa  c n iB B u m o u ie n n a  x îh it c b h x  p h io i îb  

niflnpHGM CTB p e r io H y  b  n in o M y , ïx H ix  xo n x yp e H T H H X  n e p e B a r, CHCTeMH  

MeHeÆxcMeHTy, a  Taxoac 3k h t t € b h x  h h k jiîb  HOBOBBefleHb, m o  e CTpyicrypH H M H  

OCHOBHHMH HOCÎSMH p 03BHTKy.
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C x p a x e r ia  ynpaBJiiHHH b 3 a x ia H Íñ  etcoHOM ini n p o x o a n a a  n o ca ia o B H O  

eTanH  C B oro cxaHOBaeHHH b k o h t c k c t í  po3BHTKy 6 Í3 H ecy  (b iij ih b  cep eflO B H ipa, 

CKJia^HicTb 6¡3H ecoB H X  n p o u e c iß ) .  Tyr Maß M ien e  n e p e x ia  B ia  c x p a x e r in H o r o  

öaneHHH a o  cxpaxerinH H X  3 a a a a , cxpaxerm H H X  b h t o /h o b  i caaÖKHX c H r a a a iB , m o  

B ia n o ß ia a J iH  CBoeM y e T a n o ß i p o 3 B H x x y  6 i3 H e c y . Y x p a m c b ic e  nianpneM CXBO  

o a H o n a c H e  3H axoaH X bc« b aeic iabK O x, a 6 o  xc i y  b c íx  u h x  (J)a3ax o a n o a a c H O ,  

npHHaHMHi b pi3HHX a c n e x x a x  cbogV n ia a b H o e x i.

O opM yßaH H H  i p e a jiÍ3 a u ia  C T paT eriï po3BHXKy p e r io H y  rpymyexbca Ha 

pe3yjibT aT i K O M npoM icH oro pim eHH H  c y n e p e n a n B H X  iH T ep ec iß  mí>k oxpeM HM H  

C(j)epaMH yKHXxeaiaJibHocxi p e r io H y .

3poÖHXH MexaH¡3M (JjopMyBaHHx i peani3apiï cxpaxeriï po3BHXKy 
aaanxHBHHM c x o c o b h o  pHHKOBoro cepeaoBuma, mo xpanc(j)opMyexbca, ao3Boaae 
BBeaeHHH 3BopoxHHx 3b'ji3kíb. 3 ¡Huioro 6oKy, xpaHc4>opMau;ÍHHÍ npopecH b 

eKOHOMipi npHBoaaxb ao neoöxiaHOCxi cxpyicrypHHX, opranÍ3anÍHHHX i 
pecypCHHX 3 m íh  y caMHX cxpaxerinHHX naaHax.

OpraHÍ3auia B3aeMoaiï 3 noxeHuiHHHMH yaacHHicaMH perioHajibHoro 
po3BnxKy b opraHÍ3aaÍHHO-ynpaBaÍHCbKOMy MexaHÍ3M¡ cJjopMyßaHHH i peaaÍ3ani'í 
cxpaxeriï 6a3yexbca Ha npHHu,nnax petjmeKCHBHoro ynpaßainH».

M e x o a H H H H H  n ia x ia  a o  4>°PMyBaHHa 1 p e a a i3a n i'í  c x p a x e r i ï  p o 3BHXicy 

p e r io H y ,  u ro  rp y H x y e x b c a  Ha n o n a x x a x  M e x a H Í3M y  c x p a x e r i ï ,  n o x o x iB  p e c y p c iß  i  

ÍH HO BauÍHHO i' C H x y a p iï  noB H H H H H  6 a3yBaxHCH 3 yp a xyB a H H X M  c x p y K x y p H  

M 05KJIHBHX H an p a M ic iB  ya o cK O H a a e H H a  n p o p e c y  p o 3poÖ K H  i  p e a a Í3a p i'í  c x p a x e r i ï  

p 03BHXKy.

O y H K u iï KOMyHÍKapÍHHoro M exaH Í3M y a a a  yn p a B a iH H a  n p o r p a M o io  

po3BHXKy p e r io H y  Moacyxb p o 3 y M Íx n ca  b n inpoK O M y i By3bKOMy po3yM ÍHHÍ. Y 
uiHpoKOM y po3yM ¡H HÍ, ynpaBJiiHHH n p o r p a M o io  po3B H X xy p e r io H y  n e p e a ö a a a e  

c x p a x e r i io  po3BHXKy, noaixH K H  no OKpeMHX a c n e ic x a x  y n p aB aiH H a p o 3 b h x k o m , a  

x a x o x c  M exaHÍ3MH, m o  3 a6e3n en yK )X b  <J)opMyBaHHa i anH aM ÍK y H eoóxiaH H X  

4>ÍHaHCOBHX, M axepiajIbHHX i ÍH(J)OpMaUÍHHHX nOXOKÍB.

O yH K iiioH ajib H e H anoB H eH ua K O M ym K aniñH oro M exaH ¡3M y no HanpHMKy 

"P03BHX0K am aH H H  i  ñ o r o  cepeaoBHm npoxcHBaHHa" noxpiÓ H O  p o 3 r a a a a x H  n e p e 3  

npH 3M y e K o a o r i ï  aioaH H H  i BHXoawxH 3 M o a e a i,  m o  ß ia o ö p a x c a e  b c í  a c n e x x n  

icH yBaH HS a to a n n H  b YKpaÏHCbKOMy c y c n ia b c x ß i  b paM K ax p e r io H y . E ic o a o r iio  

aioaH H H  noxpiÓ H O  p o 3 r a a a a x H  h k  xa icy  K a x e r o p iio , m o  B H 3H aaae icHyBaHHH  

aioaH H H  b pÍ3HOMaHÍXHHX c e p e a o B H m a x : (j)Í3H4HOMy (3eM Jia, B o a a , a x M o cijjep a )., 

eKOHOMÍHHOMy (eKOHOMÍKa, BHPOÓHHPXBO, nianpHGMHHUXBO, pe(J)opMyBaHHH  

c x p y K x y p  i BiaHOCHH, yMOBH c n e u ia j ib H o ï c k o h o m íh h o 'i 3 0 h h ,  KpH3a, 

eH epro36epe>K eH H a, iH xeaeicxyaabH H H  n o x e H n ia a  n e p c o H a a y  p e r io H y ) ,  c o n ia a b H O -  

noaixH HH O M y (noaixH H H i n a p x i ï  i p y x H , ynpaB aiH H H  cy cn ia b cx B O M , u íh h o c x í  h  

exHHHi HopMaxHBH, cxpaxH<f>ÍKanÍH cy cn ia b C X B a ), K yjib xypH O -n oóyxoB O M y (x ea x p H ,  

4>iaapMOHÍ'í, My3HHHÍ KOHKypcH, n o e 3 ¡a , n o 6 y x  a io a e n ,  x p a H c n o p x , B ianoxH HO K , 

xypH 3M , 30HH p e K p e a n iï,  c a H a x o p iï,  a iicyB anb H i ycxaHO BH , c n o p x ) ,  

xexH oaoriH H O M y (x e x H o a o r iH H i 3H3HHH, b h c o k í  x e x H o a o r i ï ,  BHHaxiaHHUXBO, 

KOHcxpyioBaHHH, H a y x o B i a o c a ia x c e H H a ), ayxoB H O M y ( p e a ir ia ,  ayxoB H H H
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P03bhtok), MeHTanbHOMy (ocßiTa, jiiTepaTypa, 6i6jiioTeKH, KOMynixanii' i pexnaMa, 
iHtjDopMapiHHHH npocTip, iHTepHer).

IIpH (j)opMyBanni xoMymxauiHHoro MexaHi3My BapTO po3rnAAara 
MOAÜIHßiCTb iH4)0pMauiHH01 ni^TpHMKH KOJKHOrO eJieMeHTa CHCTeMHOl MO^ejli 3 
ypaxyBaHHHM B3aeM03ß'x3KiB ejieMemiB i th x  nporapin, mo ui 3b'a3xh 
nopo/iKyioTb.

Bhchobxh. Ha ochobI chctcmhoto niAxoAy AO aHani3y AianbHOCTi 
eAeicrpoHHoro ypxAy 6yß ct|)opMynbOBaHHH nepejiix ejieMeHTiß MeTOAOAorinHoro 
6a3Hcy CTBopeHHx xoMymxauiiiHoro MexaHi3My EjieKTponHoro ypaAy i 
perioHaAbHoro cniBTOBapHCTBa. 3anponoHOBaHO xoHxpeTui peani3aui'i oxpeMHx 
eneMeHTiB MeTOAOAorinHoro 6a3Hcy. IIoAaAbmi nanpAMKH AOCAiA>KeHb 
nonaraioTb b no6yAOßi Ha ocHOBi 3anponoHOBaHoro MeTOAOAoriuHoro 6a3Hcy 
iHTerpoBaHoi chctcmh npoexTyBaHHA xoMyHixauiHHHX MexaHi3Miß eAeKTponnoro 
ypxAy.
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ROZDZIAŁ IX

USE-ME.GOV - MOBILNE USŁUGI DLA OBYWATELI 

Agata FILIPOWSKA, Paweł ŻEBROWSKI

1. Urząd i obywatele

Do zadań własnych gminy należy, zgodnie z regulacją ustawową, między 
innymi „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty” [1], Potrzeby te 
zdefiniowane są jednak bardzo różnorodnie -  od dbałości o ład przestrzenny, 
ochronę środowiska, po ochronę zdrowia i edukację publiczną [2]. Wymienione w 
ustawie zadania samorząd realizuje rozmaitymi sposobami, często nie wchodząc w 
bezpośredni kontakt z obywatelem. Inny charakter mają działania, w ramach 
których urzędnicy bezpośrednio kontaktują się z obywatelami w celu rozwiązania 
określonego problemu. Niezależnie od obszaru, jakiego ten kontakt dotyczy, a 
także inicjującej go strony, komunikacja ta powinna odbywać się w sposób 
przyjazny, dostępny dla obywatela, a przede wszystkim efektywny. Niestety 
wymagania te spełniane są stosunkowo rzadko. Długi czas poszukiwań osoby 
odpowiedzialnej za realizację określonej sprawy, zajęte linie telefoniczne, 
przekierowania do kolejnych osób, bądź wydziałów, obrazują tradycyjne kanały 
komunikacji (telefon, wizytę w urzędzie, drogę pocztową). I choć wiele urzędów 
wprowadziło już punkty informacyjne pozwalające obywatelowi na zorientowanie 
się w strukturze urzędu, większość ze zidentyfikowanych problemów pozostała. 
Obywatele w komunikacji z urzędem często zaznaczają, że administracja to twór 
mocno zbiurokratyzowany [3] i uskarżają się na:
• Niską wydajność tradycyjnych kanałów komunikacji.
• Brak jednego punktu kontaktu z urzędem -  w celu załatwienia danej sprawy

obywatel musi udać się do określonego wydziału, który często funkcjonuje
odmiennie od znanych dotychczas obywatelowi.

• Nieczytelne procedury administracyjne.
• Konieczność poświęcenia dużej ilości czasu w celu załatwienia określonej 

sprawy.
• Niemożliwość ciągłego monitorowania sprawy.
• Konieczność osobistych wizyt w urzędzie.
• Różnorodne wyniki podobnych spraw w zależności od rozpatrującego je 

urzędnika.
Opisane przyczyny spowodowały wprowadzanie różnorodnych narzędzi 

elektronicznego rządu (e-Govemment) w celu lepszego porozumienia administracji 
z obywatelem. Strony internetowe urzędów, oferowane formularze często 
zwiększają kontakt z przysłowiowym Kowalskim. W większości przypadków 
jednak ten kontakt musi być zainicjowany przez obywatela wejściem na stronę, czy 
skontaktowaniem się z określonym urzędnikiem. Ponadto rozwiązania te nie są 
bezpośrednio związane z automatyzacją prowadzonych procesów, a jedynie ze
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zmianą samego ich „interfejsu”. Obecnie stosowane rozwiązania e-gov obejmują 
następujące obszary [4] [5] [6]:
• Edukacja
• Ulepszanie standardu życia osób w każdym wieku
• Opieka zdrowotna
• Ochrona środowiska
• Transport
• Promocja lokalnego biznesu
• Promocja regionu (turystyka)
• Sprawy obywatelskie

Problemem tradycyjnego e-Govemmentu jest fakt, iż obywatele 
stosunkowo rzadko spoglądają na strony swojego urzędu, a informacje o 
potencjalnie interesujących ich sprawach (np. badaniach profilaktycznych, naborze 
do szkoły, itp.) rzadko można znaleźć w lokalnych gazetach. Dlatego samorząd i 
państwo przez cały czas szukają bardziej efektywnych dróg kontaktu z 
obywatelem. Próbę rozwiązania tego problemu podjęło w 2004 roku konsorcjum 
projektu europejskiego USE-ME.GOV (Usability Driven Open Platform for 
Mobile Government) realizowanego w 6 Programie Ramowym. Wnioski oraz 
samo rozwiązanie zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego rozdziału.

2. Od e-Government do m-Government

Tradycyjny e-Govemment często kojarzony jest z formularzem 
internetowym, który można wypełnić w celu rozpoczęcia w urzędzie pewnego 
procesu. Rozwiązanie to jest stosunkowo proste (zarówno z punktu widzenia 
technicznego, jak i organizacyjnego), bezobsługowe, a przede wszystkim o 
niewielkich wymaganiach w stosunku do infrastruktury technicznej. Ponadto 
serwis HTML nie musi być utrzymywany bezpośrednio przez urząd, bądź 
instytucję od niego zależną. Może być bowiem operowany przez firmę, z którą 
urząd podpisał odpowiednią umowę outsourcingową. Firma taka może być 
dostarczycielem podobnych usług także dla innych urzędów, a także instytucji 
komercyjnych, co zmniejsza koszt pojedynczej jednostki. Niezależnie jednak od 
formy utrzymywania usług e-Govemment ich sukces uwarunkowany jest ich 
użytecznością, której głównym miernikiem jest częstość wykorzystania przez 
obywateli.

Podejście związane z utrzymywaniem przez samorząd serwisu 
internetowego jest jednak podejściem statycznym i niewystarczającym w dobie 
społeczeństwa informacyjnego [7]. Pojawia się bowiem konieczność kontaktu z 
obywatelem w celu zainteresowania go ofertą kulturalną badań przesiewowych, 
czy choćby informacji o planowanych remontach na drogach. W tym celu 
użytecznym wydaje się być wykorzystanie mobilnego kanału informacji. Aby 
jednak spełniał on stawiane przed nim zadania mobilne usługi (a więc oferowane z 
wykorzystaniem urządzeń mobilnych) powinny spełniać pewne uwarunkowania:
• dostępność “zawsze i wszędzie”,
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• kontekstualizacja użytkownika (dostarczanie treści dostosowanej do profilu 
użytkownika -  jego charakterystyki, a także sytuacji, w jakiej użytkownik 
znajduje się w danym momencie czasu),

• użyteczność (czytelny interfejs wspierający możliwości oferowane przez 
istniejące na rynku modele urządzeń) ([8] [9]),

• efektywność (usługi powinny oferować funkcjonalności ułatwiające 
postępowanie obywatelowi bez bezpośredniej interakcji z urzędem).

3. Wyzwania dla „mobilnego samorządu”

Jednym z głównych wyzwań m-Govemmentu jest dostarczenie rozwiązań, 
które będą oferowały tę samą funkcjonalność niezależnie od urządzenia, na jakim 
są wywoływane. Obecnie użytkownicy dysponują całą gamą telefonów 
komórkowych oraz urządzeń przenośnych -  od prostych telefonów do 
wyrafinowanych PDA różniących się wielkością wyświetlacza, rozdzielczością, 
wydajnością procesora, wielkością pamięci, sposobem wpisywania danych, 
systemem operacyjnym, itp.

Z tego powodu usługi m-gov wymagają innego podejścia do ich 
projektowania i tworzenia. Usługi m-Govemment w przeciwieństwie do 
tradycyjnych usług e-Govemment muszą uwzględniać nie tylko możliwości 
urządzeń (ograniczenia techniczne), ale także preferencje użytkownika - jego 
kontekst.

Stworzenie funkcjonalnej usługi mobilnej wymaga:
• Integracji z operatorem telefonii komórkowej. Obecnie polscy operatorzy 

telefonii komórkowej nie używają standardowych interfejsów umożliwiających 
podłączenie się zewnętrznych dostawców usług do ich infrastruktury. Integracja 
ta powinna obejmować:
• Dostęp do interfejsów przekazywania wiadomości SMS i MMS - wysyłanie 

wiadomości, jak i odbieranie ich od użytkowników końcowych;
• Umożliwienie komunikacji między usługą a terminalem użytkownika;
• Dostęp do interfejsu lokalizacyjnego użytkownika (po uzyskaniu 

wcześniejszej zgody użytkownika).
• Ustalenia możliwości urządzenia (akceptowanego formatu treści i możliwości 

wyświetlacza);
• Stworzenia infrastruktury umożliwiającej dostarczenie użytkownikowi 

informacji w zależności od jego kontekstu;
• Dostarczania treści w formacie, który jest akceptowalny przez wykorzystywany 

przez użytkownika terminal (typ zawartości -  tekst, obrazek, format grafiki);
• Interoperacyjność pomiędzy współpracującymi partnerami:

• Operatorem platformy,
• Operatorem usługi,
• Administracja publiczną bądź samorządową,
• Operatorem telefonii komórkowej.
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Kontekst użytkownika rozumiany jest przez sytuację, w jakiej znajduje się 
on w określonym momencie czasu [10]. Kontekst nie jest pojęciem jednorodnym i 
dlatego w literaturze wyróżnia się rozmaite jego wymiary:
• Lokalizacja użytkownika -  definicja pozycji użytkownika, zwykle utożsamianej 

z pozycją terminala;
• Profil użytkownika -  wyrażone przez niego w jednoznaczny sposób preferencje 

bądź zebrane na podstawie jego zachowania;
• Aktywności -  zadania wykonywane przez użytkownika, które mogą być 

pozyskane np. z jego kalendarza;
• Czas;
• Urządzenie, z jakiego korzysta użytkownik.

Wszystkie te uwarunkowania wpłynęły na ostateczny kształt rozwiązania, 
które zostało stworzone w ramach projektu europejskiego USE-ME.GOV i które 
zostanie zaprezentowane w dalszej części rozdziału.

4. Platforma USE-ME.GOV

Główną motywacją projektu USE-ME.GOV było wsparcie lokalnych 
samorządów w oferowaniu usług mieszkańcom za pomocą kanału komunikacji 
mobilnej. Jednym z ważniejszych założeń przyjętych na podstawie analizy 
wymagań było zapewnienie interoperacyjności pomiędzy samorządami, 
dostawcami treści, operatorami mobilnymi oraz mieszkańcami. Z tego względu 
szukano rozwiązania, które pozwalałoby na składanie usług z różnych, łatwo 
wymienialnych i konfigurowalnych komponentów. Ponadto, rozwiązanie to miało 
zapewnić wykorzystywanie komponentów o podobnej funkcjonalności przez różne 
jednostki.

W celu realizacji powyższych założeń w ramach konsorcjum USE- 
ME.GOV został stworzony projekt, a następnie dokonano implementacji otwartej 
platformy, która pozwala na współdzielenie poszczególnych modułów pomiędzy 
departamentami, czy nawet pomiędzy różnymi jednostkami administracji. W celu 
zapewnienia maksymalnej dostępności rozwiązania dla samorządów, istotne jest 
również to, iż platforma nie jest oparta na zastrzeżonych i opatentowanych 
rozwiązaniach technologicznych. Z drugiej strony możliwe jest dopasowanie 
platformy do różnorodnych infrastruktur operatorów sieci mobilnej.

Zaproponowane rozwiązanie oparte jest w zdecydowanej części na 
referencyjnej architekturze usług sieciowych (Web Service Architecture, WSA 
[11]) wspieranej przez konsorcjum W3C.

Architektura systemu USE-ME.GOV została przedstawiona na Rysunku 1.
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Rys. 1. System USE-ME.GOV

Głównymi jej składowymi są następujące komponenty [12]:
• Rdzeń platformy (Core Platform) -  który jest głównym punktem 

dostępowym dla użytkowników mobilnych do infrastruktury operatorów 
telekomunikacyjnych. Użytkownicy nie muszą wiedzieć gdzie dokładnie 
znajdują się wymagane usługi, gdyż rdzeń platformy przesyła zgłoszenia 
do odpowiedniej lokalizacji, w której znajduje się usługa. Odpowiada on 
także za uwierzytelnianie użytkowników, przetwarzanie ich żądań 
kierowanych do systemu, zarządzanie terminalami oraz zapewnienie 
odpowiedniego dostępu do oferowanych usług. W tym obszarze znajdują 
się również adaptery odpowiedzialne za komunikację na zewnątrz 
platformy (MMS/SMS Adapter, HTTP Adapter).

• Repozytorium usług (Service Repository) -  stanowi centralny komponent 
przechowujący informacje o wszystkich zarejestrowanych usługach. 
Konieczność rejestrowania usług w repozytorium jest pewną wadą 
rozwiązania, jednakże z drugiej strony zapewnia to odpowiednią jakość 
opisu usług, niezbędną dla automatycznego ich wykrywania. Możliwość 
przetwarzania opisu na poziomie semantycznym gwarantuje Meta Protocol 
of Service Types.

• Usługi wewnętrzne platformy (Platform Services) -  decydują o 
podstawowych możliwościach platformy. Usługi platformy oferują swoje
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funkcjonalności zarówno innym usługom wewnętrznym jak i usługom 
dodanym. Usługi wewnętrzne platformy mogą być zarządzane zarówno 
przez operatora platformy jak i przez dostawców zewnętrznych. W 
podstawowej wersji usługi platformy odpowiadają za określanie lokalizacji 
użytkownika, kontekstualizację, dostarczanie i agregację treści.

• Usługi wartości dodanej (Added Value Services, AVS) -  są to usługi 
zewnętrzne w stosunku do platformy, które jednakże wykorzystują jej 
funkcjonalności. Zawierają one logikę biznesową, które jest bezpośrednio 
wykorzystywana przez użytkowników końcowych.

• Usługi końcowe (End Services) -  wykorzystywane są w przypadku, kiedy 
samorząd lokalny ma już do zaoferowania określone usługi i nie chce 
dublować pewnych funkcjonalności w AVS. W takim przypadku AVS jest 
bezpośrednim beneficjentem usług końcowych.
W celu zagwarantowania możliwości automatycznego wykrywania i 

wywoływania usług stworzono Meta Protocol of Service Types [13]. Jest to zestaw 
ontologii, typów danych oraz zbiór wymagań, które powinny być brane pod uwagę 
podczas projektowania usług. Ontologia opisu usług wykorzystana w Meta- 
Protocol jest wewnętrznym elementem repozytorium usług i zarówno dostawca, 
jak i beneficjent usługi nie musi jej znać. Wystarczy, że zapytanie o usługę 
zostanie przedstawione w standaryzowanej formie, a odbiorca otrzyma wszystkie 
niezbędne dane do uruchomienia usługi. Również dostawca usługi ma elastyczność 
w wyborze sposobu opisu usługi -  może to zrobić albo w formie zwykłego 
zapytania albo za pomocą ontologii opisu usług.

Ontologie Meta-Protocol of Service Types tworzą szkielet dla 
semantycznej demonstracji możliwości usług oraz jednoznacznego opisu 
parametrów wykorzystanych w komunikacji. Ontologie, które są dostarczone z 
platformą USE-ME.GOV mogą być łatwo modyfikowane przez operatora 
platformy, przy czym nowe koncepty/relacje nie mają wpływu na stabilność 
działania mechanizmu opisu. Podstawowy zestaw ontologii platformy składa się z:

• Ontologii typów usług -  przedstawia ogólny model systemu USE- 
ME.GOV. Przynależność do jednego z predefiniowanych typów usług 
gwarantuje odpowiednie zachowanie się usługi.

• Ontologii treści -  związana z percepcją dostarczanej treści i odpowiednim 
jej przetwarzaniem.

• Ontologii typów treści -  definiuje typy treści dostarczane przez jej 
dostawców.

• Ontologii procesów i parametrów -  określa zachowanie się usługi wraz z 
wszystkimi warunkami wstępnymi i rezultatami końcowymi.
Usługi wykorzystujące jedną interoperacyjną platformę muszą być 

odpowiednio dostarczane, wykrywane oraz wykonywane. Dlatego też potrzebny 
jest funkcjonalny, a przy tym niezbyt skomplikowany, mechanizm opisu usług. W 
przypadku USE-ME.GOV ten mechanizm jest aplikacją OWL-S [14] wraz ze 
specyficznymi rozszerzeniami. Opis każdej z usług składa się z następujących 
części:
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• Profilu usługi (ServiceProfile) -  który zawiera niefunkcjonalny opis usługi 
z informacjami o dostawcy usługi, informacji bilingowej, punktacji itd. 
Profil usługi może zostać rozszerzony przez tak zwane modele 
dostarczania. Przykładowe rozszerzenie dodaje informacje o obszarze 
geograficznym, którego dotyczy usługa.

• Modelu usługi (ServiceModel) -  definiuje procesy, które mogą zostać 
wywołane oraz parametry, które musza zostać przekazane w celu 
osiągnięcia określonej funkcjonalności .

• Realizacji usługi (ServiceGrounding) -  zawiera informacje, która jest 
wystarczająca do wykonania usługi -  czyli do uzyskania funkcjonalności 
określonej w ServiceModel.
Wykorzystanie ontologii zapewnia przede wszystkim to, iż opisy usług są 

jednoznacznie interpretowane przez mechanizmy platformy. Ponadto umożliwia to 
bardziej zaawansowane filtrowanie usług oparte częściowo na relacjach pomiędzy 
nimi.

Podsumowując, użytkownik niezależnie od tego, z jakiej usługi chciałby 
skorzystać kontaktuje się z platformą, która następnie przekierowuje go do 
wybranej przez niego usługi AVS. Usługa ta realizując swoją funkcjonalność 
kontaktuje się z usługami oferowanymi przez platformę, jak i End Services czyli 
usługami uprzednio przygotowanymi przez samorząd. Istotną kwestią są ponadto 
rekomendacje dla tworzenia nowych usług stworzone w ramach projektu 
stanowiące swoistą instrukcję dla samorządu terytorialnego ułatwiającą wdrażanie 
nowych usług.

5. Usługa “Twoje zdrowie”

W ramach projektu USE-ME.GOV stworzono cztery usługi AVS w pełni 
demonstrujące funkcjonalności platformy. Dla partnera portugalskiego -  Villa 
Nova de Cerveira stworzono usługę umożliwiającą komunikację odnośnie sytuacji 
kryzysowych, dla hiszpańskiego Formatexu usługę umożliwiającą kontakt ze 
studentami i ich rodzicami, dla miasta Bolonii stworzono usługę informującą o 
utrudnieniach w ruchu oraz wydarzeniach kulturalnych. W Polsce dla Urzędu 
Miasta w Gdyni przygotowano usługę „Twoje zdrowie”. Umożliwia ona:

• Kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, specjalistą -  np. umawianie się 
na wizyty, zmiana terminów wizyt, wysyłanie wiadomości z 
przypomnieniem o terminie spotkania z lekarzem;

• Dostęp do zasobów informacji medycznej i serwisów medycznych zgodnie 
z preferencjami subskrybenta usługi;

• Informowanie o specjalnych programach zdrowotnych zgodnych z 
profilem subskrybenta;

• Informowanie o konieczności przeprowadzenia badań okresowych. 
Przykładowe ekrany usługi zostały zaprezentowane poniżej:
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Usługa „Twoje zdrowie” udostępnia swoje funkcjonalności użytkownikom 
mobilnym wykorzystującym urządzenia o różnych charakterystykach 
technicznych. Minimalny wymagany zestaw właściwości urządzenia to zdolność 
do korzystania z GPRS oraz możliwość wyświetlania stron xHTML. Użytkownicy 
mają możliwość określenia swoich preferencji dotyczących tematyki treści (na 
przykład na podstawie zainteresowań, płci, wieku), jak i czasu jej dostarczenia. 
Mogą również ustalić czy chcą w określonym terminie dostawać przypomnienia 
SMS o nadchodzącej wizycie lub też o pojawieniu się nowych interesujących 
informacji w systemie.

System, z którego AVS korzysta, znajduje się po stronie innej jednostki 
publicznej (end service) - w tym przypadku wybranej przychodni - który zarządza 
dostarczaną treścią, pacjentami, oraz zapisami do lekarzy. W każdej chwili istnieje 
możliwość podłączenia do usługi kolejnych systemów zewnętrznych.

6. Podsumowanie

Niniejszy rozdział prezentuje wymagania dla usług m-Govemment, a także 
ich porównanie z tradycyjnymi usługami e-Govemment. Ponadto ukazuje 
rozwiązanie stworzone w ramach projektu europejskiego USE-ME.GOV mające na 
celu pokazanie roli usług mobilnych w działaniach lokalnych samorządów. 
Zademonstrowana została także usługa „Twoje zdrowie” umożliwiająca kontakt 
obywatela z wybraną przez niego przychodnią, lekarzem pierwszego kontaktu, 
bądź specjalistą, a także informowanie go o funkcjonujących programach
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zdrowotnych w zależności od jego profilu. Podobna usługę można znaleźć np. w
Programie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2010 [15].

Bibliografia

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997 nr 9 
poz. 43.

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622)

3. Bassara A., Wiśniewski M., Żebrowski P., USE-ME.GOV -  A Requirements- 
driven Approach for M-Gov Services Provisioning, Witold Abramowicz (Ed.), 
BIS 2005 Proceedings, The Poznan University of Economics, 2005, ISBN 83- 
7417-094-8.

4. IDeA and Soctim Ltd, Local e-goverment now 2003 - sustaining the 
momentum, Report, London, 2003.

5. IDeA and Soctim Ltd, Local e-goverment now 2004 - building on success, 
Report, London, 2004.

6. Office of the deputy prime minister, Defining E-Govemment Priority Services 
& Transformation Outcomes In 2005 For Local Authorities In England, 
London, 2004.

7. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Raport, 
Program Narodów Zjdenocznonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002, ISBN 83- 
917047-5-0.

8. M. F. Theofanos, J. Redish, Bridging the gap: between accessibility and 
usability, interactions, ACM 2003, p. 36-51.

9. A. Seffah, H. Javahery. (Ed.),Multiple-user interfaces, cross-platform 
applications and context-aware interfaces, John Wiley & Sons, Ltd. 2004.

10. W. Abramowicz, K, Banaśkiewicz, K. Wieloch, P. Żebrowski, Contextual 
Impact on Information Filtering for Mobile Users, IRMA Conference 2005,
San Diego, USA.

11. W3C, Web Services Architecture http://www.w3.org/TR/2004/NQTE-ws-arch- 
20040211/

12. Bassara A., Filipowska, A., Wiśniewski, M., Żebrowski, P., Platform 
Architecture Design. Deliverable 5.1.3, USE-ME.GOV Project, 2004.

13. Abramowicz,W., Bassara, A., Wiśniewski M., Semantic Framework for 
Automatic Service Discovery and Execution, eGovInterop'06 Conference, 
Bordeaux (France), 2006.

14. The OWL Services Coalition, OWL-S: Semantic Markup for Web Services 
http://www.daml.org/services/owl-s/LO/owl-s.html

15. Bliźniuk G., Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 -  dokąd 
zmierzamy?, X konferencja Miasta w Internecie, Zakopane 7-9 czerwca 2006r.

99

http://www.w3.org/TR/2004/NQTE-ws-arch-
http://www.daml.org/services/owl-s/LO/owl-s.html
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ROZDZIAŁ X

OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE UWARUNKOWANIA  
REALIZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH  

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zbigniew OLEJNICZAK

Wstęp

Realizacja systemów informacyjnych administracji publicznej ma swoją 
specyfikę, wynika ona z szeregu przesłanek. Zmienność przepisów prawa, uzależnienie 
możliwości realizacyjnych od osobliwości rocznego rozliczania planów budżetowych, 
mocna zależność rzeczywistości ICT od uwarunkowań politycznych, to tylko niektóre, 
może najbardziej oczywiste uwarunkowania obiektywne. Obok tych już wymienionych 
koniecznie trzeba wskazać na czynniki subiektywne, które tkwią w samej 
administracji. Część z nich, fatycznie wynikająca ze swoistości cech administracji, 
będzie się z tą administracją zmieniać, warto tutaj wskazać np. na infrastrukturę 
instytucjonalną administracji publicznej. Do innych czynników subiektywnych 
zaliczyć należy w końcu te, które zależą od stanu infrastruktury ICT w administracji. 
Ważną kwestią jest aspekt biznesowy zastosowań technologii IST w administracji. Na 
koniec zawsze pozostanie aktualne zalecenie, aby z tych obiektywnych i 
subiektywnych przesłanek wyprowadzać wnioski o charakterze metodycznym, czy 
nawet metodologicznym.

Informatyzacja państwa - główne rekomendacje

W ustawie o informatyzacji...1 znajdujemy ważne rekomendacje (cechy) pod 
adresem Planu Informatyzacji Państwa, ale i także - tak je możemy traktować - w 
pewnym sensie rekomendacje o charakterze metodycznym. Tak, więc na bazie 
zapisów ustawy możemy stwierdzić, że: rozwój informatyki w administracji publicznej 
- jej informatyzacja - musi podlegać planowemu i skoordynowanemu przeobrażaniu. 
Jest to stwierdzenie oczywiste, ale zarazem musi być traktowane jako paradygmat, co 
w odniesieniu do wielopoziomowej administracji rządowej i samorządowej nie jest 
wcale łatwe do uzyskania jeżeli przyjąć, że chodzi o planowanie na pewnym, 
ponadlokalnym poziomie.

1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.).
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Ponieważ instrumentem w informatyzacji administracji jest (m.in.) Plan 
Informatyzacji Państwa, warto odnotować, jakimi narzędziami będzie posługiwało się 
w tym względzie państwo. I tak do tych instrumentów zaliczono:

• organizacyjne i technologiczne czynniki rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego,

• działania o charakterze koordynacyjnym w odniesieniu do realizowanych 
projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu,

• modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do 
realizacji zadań publicznych,

• tworzenie warunków dla interoperacyjności systemów teleinformatycznych 
używanych do realizacji zadań publicznych,

• tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa systemów i przetwarzanej 
informacji,

• współpracę międzynarodową w zakresie informatyzacji.
Wspomniane powyżej rekomendacje można rozumieć chociażby w następujący 
sposób:

• systemy informacyjne winny w szczególny sposób sprzyjać dostarczaniu 
informacji tym wszystkim, którzy taką (tzn. różnorodną informacją) są 
zainteresowani,

• projektując nowy system lub modernizację istniejącego należy uwzględniać 
stan infrastruktury ICT w taki sposób, aby szczególnie eksponować element 
integracyjny z już istniejącymi rozwiązaniami, np. w zakresie zasobów 
informacyjnych,

• tworzone systemy winny w zadowalający sposób rozwiązywać kwestie 
interoperacyjności technicznej i semantycznej.
Korzystając nadal z zapisów ustawy zwróćmy uwagę na rekomendowaną 

zawartość Planu. Jest to szczególne ujęcie, swego rodzaju komentarz, wskazanie 
narzędzi, które będą sprzyjały realizacji planu. Tak, więc plan winien zawierać:

• określenie priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych,
• zestawienie oraz charakterystykę ponadsektorowych i sektorowych projektów 

informatycznych służących realizacji priorytetów,
• program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
• określenie zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem drogi 

elektronicznej, oraz terminów rozpoczęcia ich realizacji.
Dalsze rozważania wymagają systematyki, wyłożenia swoistej ontologii pojęć, 

które są używane wprost lub domyślnie. Do tych pojęć należą m.in. misja, strategia, 
program - te są używane domyślnie; plan, priorytet, cel, zadanie - te są używane 
wprost.
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Dla dalszych rozważań przyjmijmy, że2:
• misja - oznacza podstawowy, niepowtarzalny cel (np. organizacji), który wyróżnia 

zespól działań (albo firmę) od innych działań/firm,
• strategia - oznacza kierunek działania, który zarazem podejmuje określenie 

obszarów działania, wskazuje i rozdziela zasoby pomiędzy różne działania, 
wskazuje dziedziny, w których działania mogą przynieść najlepsze rezultaty i 
pokazuje sposób w jaki różne dziedziny uzupełniają się lub wspomagają. 
Obszarem działania może być np. administracja publiczna, dziedziną: prawo, 
nauka, infrastruktura, itp.

• program - to inaczej plan jednorazowego użytku. Takim przykładem może być 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL),

• plan - oznacza zespół działań i m.in. decyzji, które mają doprowadzić do realizacji 
określonych celów. Plany różnią się zależnie od szczebla celów i czasu ich 
realizacji, mają charakter jednorazowy i mniejszy zakres aniżeli program,

• priorytet - oznacza pierwszeństwo jakiegoś celu nad innymi,
• cel - oznacza poziom, cechę, stan albo właściwość czegoś, która może być 

mierzona i w ten sposób poddana kontroli,
• zadanie - to wskazanie konkretnego efektu, produktu lub usługi, który przybliża 

realizację określonego celu/celów, a jego realizacja przebiega w ściśle 
określonych ramach czasowych i przy skonkretyzowanych zasobach.

Przyjmując powyższe można proponować stwierdzenie, że misją - w 
najogólniejszym ujęciu - wykorzystania technologii teleinformatycznych jest obsługa 
zgromadzonych informacji w taki sposób, aby były one powszechnie dostępne, a 
zarazem ograniczone do tej części, która jest pożądana przez odbiorcę i 
reglamentowania w sposób zależny od posiadanego społecznie przezeń uprawnienia.

Warto takie określenie misji nieco jeszcze skomentować. Tak, więc 
powszechna dostępność informacji jest oczywista, ale w zaproponowanym określeniu 
sformułowano jej ograniczenie do części pożądanej przez odbiorcę. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę kwestię jakości informacji, informację niechcianą (spam) to 
zaproponowane sformułowanie o „informacji pożądanej przez odbiorcę” staje się 
bardziej zrozumiałe. Informacja „reglamentowana” to informacja zależna od 
uprawnienia odbiorcy. Znane określenia, jak „informacja tajna”, „poufna” są 
zrozumiałe i akceptowalne. Warto więc przyjąć, że nie każdą informację odbiorca 
może wykorzystywać nawet jeżeli w jego rozumieniu jest mu niezbędna.

Zgodnie z ustawą o informatyzacji, Plan Informatyzacji Państwa, 
proponowany na rok 2006, ustanawia następujące (dwa) priorytety3:

a) racjonalizacja wydatków publicznych na przedsięwzięcia w dziedzinie

2 Ricky W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN, 1996, str. 198 - 235.
3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji państwa na 2006 rok,
Projekt z dnia 6 maja 2006r.
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informatyzacji administracji publicznej, integracja i usprawnienie działalności 
administracji publicznej oraz zapobieganie wzajemnemu nakładaniu się 
realizowanych działań,

b) tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli zaspokojenie 
potrzeb informacyjnych społeczeństwa opartego na wiedzy, podniesienie 
zaufania obywateli do nowych technologii oraz tworzenie korzystnych 
warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Priorytet 1. ma być realizowany poprzez integrację i usprawnienie działalności 
administracji publicznej w tym, w szczególności:

• ustanowienie wspólnych standardów komunikacji i wymiany danych,
• integrowanie i koordynowanie zasobów informatycznych administracji

publicznej.
Priorytet 2. będzie realizowany m.in. poprzez:

• wprowadzenie i upowszechnienie świadczenia usług administracji publicznej 
drogą elektroniczną,

• podniesienie zaufania środowisk biznesowych i ogółu społeczeństwa do 
elektronicznej drogi informowania, przede wszystkim, poprzez konsekwentne 
ustalanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego 
administracji publicznej.
Dokonana prezentacja zapisów ustawy i projektu Planu Informatyzacji

Państwa powinna być zestawiona ze stanem informatyzacji administracji. Jest to o tyle 
ważne, że pozwoli ocenić, na ile przyjęte rozwiązania formalno - prawne i wskazane 
priorytety, i cele działania odpowiadają rzeczywistym potrzebom.

Administracja publiczna - charakterystyka

Podejmując kwestię informatyzacji administracji publicznej trzeba zdawać 
sobie sprawę z jej szczególnych właściwości. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, 
że w podejściu biznesowym do realizacji poszczególnych projektów informatycznych, 
niezależnie od ich skali, popełnia się zasadniczy błąd metodyczny: nie dostrzega się 
istotnych różnic pomiędzy administracją, jako środowiskiem projektowym, a instytucja 
biznesową. Brak takiej konstatacji odkłada się na sposobie projektowania systemów, 
ich realizacji i konsultacji, czy marketingiem nieodzownym do właściwego
przedstawienia wypracowanych produktów.
Właściwości administracji publicznej można przedstawić następująco:

• administracja publiczna rozumiana jest jako zespól działań, czynności i 
przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz 
realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na 
podstawie ustawy i w określonych prawem formach.

Przy takim rozumieniu trzeba zdawać sobie sprawą, że jest ona poddana
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systemowi kontroli, i to kontroli bardzo restrykcyjnej, który może w istotnym 
stopniu zaburzyć proces realizacji projektu. W systemie kontroli eksponuje się 
uchybienia formalne, a skutek może polegać na opóźnieniu lub wstrzymaniu 
realizacji prac, zmianie kierownictwa projektu, itp.,

• administracja publiczna może być rozumiana zarówno jako aparat 
wykonawczy państwa, czyli odpowiednie struktury powołane do realizacji 
zadań państwa lub jego funkcji, jak i działania mające na celu organizowanie 
warunków oraz zasad kształtowania stosunków społecznych, realizowanych 
przy zastosowaniu obowiązujących procedur prawnych.

W wyniku takiej cechy administracji, projekt informatyczny jest niezwykle 
wrażliwy na zmiany w otoczeniu politycznym, rozumianym nie tylko jaki 
osobliwą priorytetyzację celów, ale również, jako wybory personalne,

• administracja publiczna to organy administracji wraz z obsługującymi je 
urzędami, których działalność obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, np. 
handel, rzemiosło, szkolnictwo, budownictwo mieszkaniowe, transport 
kolejowy i miejski, funkcjonowanie poczty, ochronę środowiska itp.

Jeżeli poprzednia właściwość jest rozpatrywana w kategoriach strategicznych 
dla projektu o tyle fakt, że na administrację składają się instytucje wykonawcze 
(urzędy) wraz z ich złożoną strukturą ma znaczenie dla celów operacyjnych, 
sposoby realizacji, kształtu i jakości produktów.

Ostatnia, trzecia cecha administracji może być potraktowana szerzej, a to 
znaczy że instytucje i urzędy składające się na administrację naszą cechy:

• organizacji fraktalnej, m.in. ze względu na dążenie do samowystarczalności i 
autonomii poszczególnych segmentów; niekiedy dążenie to staje się równie 
mocne (niestety, niekiedy mocniejsze), jak stosowane formalne mechanizmy 
integracji (np. regulaminy wewnętrzne)4,

• organizacji hierarchicznej w rozumieniu kompetencji i odpowiedzialności dla 
poszczególnych poziomów jej struktury; trzeba zaznaczyć, że właściwości tej 
struktury są dużo bardziej skomplikowane aniżeli wynika to z zewnętrznego 
oglądu,

• organizacji zarządzanej macierzowo, tzn. takiej, w której poszczególnych 
komórkach zbiegają się ścieżki decyzyjne z różnych poziomów zarządzania, a 
kompetencje polityczne przeplatają się z zależnościami formalnymi i 
merytorycznymi.

4 Hopej M., Struktura organizacyjna fraktalnego przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa”, Nr 3,2001.
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Rys. 1. Nieliniowe procedury w administracji publicznej 
Źródło: Opracowanie własne.

Skutkiem przedstawionej złożoności administracji staje się wyjątkowo 
niekorzystne zjawisko zakłócenia przebiegu podstawowych procesów jej 
funkcjonowania. Z punktu widzenia interesanta, kontakt z administracją (rys.l) 
przeradza się w głęboką dezorientację dotyczącą jej sposobu funkcjonowania, 
kolejności zdarzeń w procesach i kompetencji poszczególnych jej części.

Cechy obecnego modelu infrastruktury informacyjnej państwa

Infrastrukturę informacyjną państwa można charakteryzować na różne 
sposoby. Jednym z nich, bardziej syntetycznym jest wykorzystanie prezentacji 
graficznej (rys.2), na której za miary przyjęto 6 wyznaczników (aspektów): techniczny 
i technologiczny, społeczny, strategiczny, polityczny, kadrowy i biznesowy.

Aspekt aTechnicznyTechnołogiczny (aTT)

•Liczba realizowanych proj. 
•Liczba proj. Zakończ. 
•Zasoby finansowe, 
Standardy

•IT w strategiach politycznych -Zdefiniowana strategia.
•Działania I ich zgodność «Rany realizacji strategii,
z deklaracjami, »Akceptacja strategii i je zrozumienie
•Kontynuacja-dągłość prac

Rys.2. Wielobok sił stanu informatyzacji 
Źródło: Opracowanie własne.

•Poziom wykształcenia kadr 
•Doświadczenie kadr, 
•Stabilność zatrudnienia, 
•Platformy integracyjne.kadr, 
fora wymiany doświadczeń

•Wypracowane i akceptowane 
podstawy metodologiczne 
proj. IT w administracji,
•Kryteria biznesowe proj. IT, 
•Synergia przedsięwzięć branżowych

Aspekt Społeczny (aAS)

•Ocena ogólna administracji, 
•Akceptacja dla wydatków 
inwestycyjnych w administracji, 
•Postrzeganie związku 
inwestycji i jakości usług 

Aspekt Strategiczny (aST)
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W ocenie stanu informatyzacji przyjęto, że najtrudniejsza sytuacja 
informatyzacji administracji ma miejsce w aspekcie biznesowym. Jako uzasadnienia 
można wskazać na fakt, że praktycznie w odniesieniu do administracji nie stosuje się 
rachunku kosztów i oszczędności wynikających z wprowadzonych rozwiązań. 
Podobnie, chociaż nieco lepiej, przedstawia się sytuacja pod względem kadrowym. 
Wynika to z oczywistych ograniczeń finansowych dla zatrudnienia kadry 
wysokowykwalifikowanej. Aspekty strategiczny, społeczny i polityczny oceniono na 
tym samym poziomie, jako że istnieje dość mocno ugruntowane przekonanie o 
konieczności wykorzystania ICT w administracji. Nie jest ta technologia uważana za 
zbyt drogą dla administracji, a w programach politycznych dobrze komunikuje się z 
hasłami taniego państwa. Najwyżej oceniono aspekt technologiczny i techniczny, co 
wynika z realizowanych wdrożeń systemów o wysokim poziomie rozwiązań.

W inny sposób, w odniesieniu do stanu infrastruktury informacyjnej państwa, 
można przedstawić wskazując na następujące jej cechy:

• atomizacja -  infrastrukturalne rejestry i systemy informatyczne są użytkowe 
autonomiczne przez poszczególne jednostki, i to ze względu na rozwiązania 
organizacyjnie, funkcjonalne a nawet interpretacje prawne,

• dezintegracja -  każde rozwiązanie tworzy własne środowisko informacyjne i 
informatyczne. W projektowaniu i programowaniu poszukuje się bardziej 
spójności w ramach danej jednostki organizacyjnej aniżeli w ramach danej 
dziedziny; takie podejście jedynie pogłębia dezintegrację w skali administracji,

• redundancja -  wielokrotne ujmowanie danych pierwotnych (podstawowych) 
nawet w ramach tej samej jednostki organizacyjnej,

• izolacjonizm -  minimalna wymiana informacji między systemami, 
ograniczona aktualizacja danych w ramach pojedynczych systemów; problem 
w zdecydowanie większym stopniu ma wymiar organizacyjny aniżeli 
technologiczny czy techniczny,

• koszty -  duże koszty w wymiarze finansowym i społecznym; wynika to z 
wielokrotnego rozwiązywania tych samych problemów w izolowanych 
środowiskach.

Uwarunkowania obiektywne i subiektywne realizacji systemów informacyjnych w 
administracji publicznej

Jak to wskazywano wcześniej, realizacja systemów informacyjnych w 
administracji publicznej odbywa się w określonych warunkach, które należy uznać za 
obiektywne bądź subiektywne. Poniżej wskazano na te czynniki, chociaż lista zapewne 
jest dłuższa. I tak do uwarunkowań obiektywnych należy zaliczyć:

• zmienność przepisów prawa - dla systemów informatycznych jest to jeden z 
ważniejszych, a zarazem bardziej kłopotliwych czynników. Duża zmienność
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przepisów prawa powoduje wzrost kosztów wytwarzania, a jednocześnie 
stanowi poważne wyzwanie pod adresem przyjętych rozwiązań w zakresie 
architektury systemu, jego logiki,

• natura planowania budżetowego (rocznego) - wymaga rozwiązania kwestii 
finansowania projektów realizowanych w dłuższych cyklach produkcyjnych 
(ponad 1 rok). Jest to wyjątkowo trudny problem dla projektów drogich i 
realizowanych w cyklu kilkuletnim,

• inne przepisy i regulacje (ustawa o informatyzacji, prawo zamówień 
publicznych) - które mają wpływ bezpośredni na stosowane rozwiązania lub 
sposób realizacji projektu,

• rozproszona infrastruktura instytucjonalna administracji publicznej - podział 
administracji na rządową i samorządową, znaczne rozproszenie administracji 
samorządowej powoduje naturalne bariery we wdrażaniu drogich rozwiązań,

• małe indywidualnie zasoby finansowe instytucji, co jest wynikiem 
rozproszenia instytucjonalnego,

• małe zasoby kadrowe, co można również odnieść do rozproszenia 
instytucjonalnego i wielkości pojedynczych instytucji.
Obok czynników obiektywnych należy wskazać na czynniki subiektywne, 

które tylko w pewnym stopniu dają się uzasadnić uwarunkowaniami ogólnymi. Są one 
zdecydowanie bardziej zależne od poszczególnych jednostek i sposobu ich 
zorganizowania, a ponadto, od przyjętej formuły współpracy jednostek 
samorządowych. Do czynników natury subiektywnej należy zaliczyć:

• heterogeniczne środowiska eksploatacyjne, co w wyraźnym stopniu musi 
stanowić barierę rozwojową i podnosić niewspółmiernie koszty rozwoju,

• zróżnicowany poziom wiedzy administratorów wynikający z ograniczonych 
możliwości finansowych macierzystych jednostek dla zatrudnienia i rozwoju 
kadr, ale też stosowanych rozwiązań,

• prostota stosowanych aplikacji, które z racji oczekiwanej wydajności, 
infrastruktury nie muszą spełniać wysokich wymagań,

• brak infrastruktury teleinformatycznej dla integracji systemów w skali 
regionalnej,

• mnożnikowy efekt „pościgu” za najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i 
technologicznymi w obszarze IT, jako że przy jednostkowym podejściu do 
zastosowań uzyskuje się wielokrotność kosztów, które można redukować 
jedynie poprzez budowanie wspólnych centrów informatycznych,

• brak wypracowanych wzorców postępowania i zakupów produktów IT,
• brak wypracowanej metodyki realizacji projektów IT w administracji,
• brak metodologii analizy kosztów funkcjonowania administracji, a w 

szczególności sposobu szacowania kosztów.
Istniejące uwarunkowania obiektywne i subiektywne powinny wyzwalać
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określone działania, które w istotny sposób mogą przynieść znaczącą poprawę sytuacji. 
Do ważnych działań kierunkowych, leżących całkowicie poza sferą informatyczna jest 
ujęcie funkcjonowania poszczególnych jednostek administracji publicznej w układzie 
procesowym (rys.3).

r

Vtydzia! ¡+1 Wydział i+2 Wydział ¡+3 Wydział i+n

Urcąd 1 Urząd 2 Urząd 3

Rys.3. Istota podejścia wg procesów w administracji publicznej 
Źródło: Opracowanie własne.

Podejście wg procesów w istotny sposób winno usprawnić funkcjonowanie 
administracji, obniżyć koszty wprowadzania nowych rozwiązań, a także przyczynić się 
do większej przejrzystości instytucji dla klientów. Obok tego postulatu o podejściu wg 
procesów trzeba wskazać dodatkowo na potrzebę takich działań, jak:

• standaryzacja oprogramowania użytkowanego w jednostkach administracji 
publicznej,

• budowa infrastruktury teleinformatycznej przygotowanej dla wprowadzania 
rozwiązań na większych obszarach terytorialnych,

• wprowadzenie jakościowo nowych rozwiązań tzn. usług ICT wg reguły on 
demand,

• stosowania biznesowego podejścia do zastosowań ICT w administracji,
• wykorzystywanie zalet konkurencyjności dla otwartego rynku usług,
• wprowadzenia zasady koncentracji zasobów w odniesieniu do sfery ICT. 

Wymienione wyżej czynniki obiektywne i subiektywne przynoszą
niekorzystne następstwa. Pośród wielu można wyróżnić takie, jak:
• niespójność systemów informatycznych operujących tymi samymi danymi; chodzi 

o niespójność technologiczną i semantyczną,
• powielanie czynności gromadzenia danych co prowadzi w prostej drodze do 

zwiększania kosztów systemów, ale również do budowy dodatkowych rozwiązań w 
zakresie „uzgadniania” danych podstawowych,

• trudność wykorzystania zgromadzonych danych, która wynika z braku wizji
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szerszych zastosowań technologii ICT,
• niejasne cele gromadzenia danych i to zarówno dla klientów urzędów administracji, 

ale również dla samych autorów systemów,
• uporczywe myślenie „papierem”, które skutkuje chociażby zasada powielania 

wszystkich czynności w postaci dokumentacji papierowej.

Administracja publiczna - rekomendacje kierunkowe

Przy wskazanych wyżej, istniejących uwarunkowaniach zostaną opisane 
rekomendacje kierunkowe dla rozwoju ICT w administracji, w trzech obszarach:

• biznesowym,
• metodologicznym - rozumianym, jako szczególnie nowe podejście do 

realizacji systemów,
• metodycznym rozumianym jako wskazówki o charakterze bardziej 

praktycznym.
Ujęcie biznesowe to przede wszystkim pytanie o opłacalność rozwiązań ICT w 

administracji. Już powyżej, wielokrotnie wskazywano na potrzebę spojrzenia 
wydatków na ICT w administracji publicznej w kategoriach biznesowych. Wymaga to 
może nawet reinterpretacji niektórych pojęć, ale jest to nieuniknione, ponieważ należy 
wyrazić przekonanie, że dokładne liczenie kosztów, wydatków i przychodów, i bilans 
obu stron rachunku staje się najlepszym argumentem w dyskusji.

Praktyka pozyskiwania nowych rozwiązań i usług, oparta na zamówieniach 
publicznych, w których czynnik cenowy stanowi ok. 50% kryterium zamówienia 
wymaga rozstrzygnięć kilku dylematów:

• wydać jak najmniej? - oznacza tanio kupić produkt/usługę.
Na produkt/usługę składa się wiele czynników, w tym np. wartość urządzeń i 
licencji, usług niematerialnych, jak chociażby prace instalacyjne. Warto jednak 
wziąć pod uwagę, że zawsze w produkcie zwarta jest wartość intelektualna 
taka, jak projekt rozwiązania, analiza wymagań, itp. W tej sytuacji, przy 
mocnym kryterium wartościowym, powstaje wątpliwość o znaczenie wartości 
intelektualnej nabywanego produktu/usługi,

• fetyszyzacja czynnika wartościowego zakupu zmusza dostawców do 
poszukiwania rezerw cenowych. W częściach stałych (urządzenia licencje) 
pozostaje obniżać marżę, ale ma to ograniczony wymiar. Prosty wniosek stąd 
prowadzi do konkluzji, że im mocniejszy jest czynnik wartościowy tym 
mniejszą część zakupu stanowi wartość intelektualna. Nabywamy więc typowe 
rozwiązania, mniej innowacyjne, mniej dostosowane do naszych wymagań,

• nie uwzględniać kwoty zakupu - to znaczy pomijać ewidentne kryterium 
porównawcze pomiędzy różnymi produktami,

• jak szybko wydać środki? - to pytanie prowadzi do zaawansowanej analizy
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biznesowej opartej na wartości pieniądza w czasie, rzeczywistej i 
prognozowanej. Osobliwość tego zjawiska pokazano na rys 3.

A
CD
C
CD
U)
CD
E
>»

Zmiana wymagań użytkownika

Wymagania uzgodnione

Oszczędności na technologii 
wytwarzania

"Cza? 

Parabola strat wartości użytkowej produktu
P rz e ta rg

Rys.4. Zmiany wartości użytkowej produktu w czasie 
Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z rys.4. zmiana wymagań (skali) narasta w czasie, z tym, że 
najintensywniej następuje to do etapu zdefiniowania zamówienia. Zawarcie kontraktu 
powoduje ustalenie wymagań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Niezależnie 
jednak od tego faktu, w kolejnych odcinkach czasu zamawiający zauważa nowe 
potrzeby, albo widzi skutki zmian ustawodawczych. Po stronie wykonawcy rozwój 
technologii przynosi nowe możliwości przez co może on tę samą pracę (lub efekty) 
wykonać (uzyskać) mniejszym nakładem. Tak więc następuje rozwarcie pomiędzy 
wymaganiami i potrzebami zamawiającego a wykonawcy. Tę wartość pola, które 
określa parabola można nazwać wartością strat w czasie i wiązać ze zmienną wartością 
pieniądza w czasie.

Do rozważenia pozostaje jeszcze ważne zagadnienie zysku, które w zwykłym 
świecie biznesu pozostaje najważniejszym impulsem działania. Jego sens w 
odniesieniu do administracji musi się zmienić. Niestety literatura traktująca o finansach 
publicznych nie podejmuje tego tematu. W odniesieniu do finansów publicznych 
najważniejsze jest zbilansowanie przychodów i wydatków budżetu, a pojęcie zysku nie
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istnieje. Z takim postawieniem sprawy można i należy dyskutować ponieważ w 
każdym obszarze, tym biznesowym i tym związanym z wydatkami publicznymi 
istnieje różnica pomiędzy przychodami i wydatkami. Różnica polega na tym, że 
pieniądze publiczne w sytuacji nadwyżki są realokowane na niezaspokojone potrzeby 
społeczne bez widoku na ich zwrot, podczas, gdy biznes nadwyżkę lokuje w tych 
obszarach, które rokują największe prawdopodobieństwo najwyższej stopy zwrotu.

Podejmując się analizy biznesowej dla obszaru wydatków społecznych trzeba 
podkreślić, że o ile łatwo jest policzyć koszty administracji, to niezwykle trudno 
policzyć wartość usług, które ta administracja przy policzalnych kosztach wytwarza. Z 
tą drugą stroną rachunku jest problem i najchętniej ucieka się od niego poprzez 
nieokreślone pojęcie kosztów społecznych.

Rys.5. Aspekt biznesowy zastosowań ICT w administracji publicznej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A.Damodaran, Corporate Finance, Theory and 

Practice, John WIley & Sons, New York 1997, s.14.

Na ile uzasadnione jest poszukiwanie analogii podejścia biznesowego 
pomiędzy administracja a czystą działalnością obliczoną na zysk obrazuje rys.5. Warto 
zaobserwować, że w odniesieniu do administracji, tak jak to ma miejsce w świecie 
biznesu, istnieją grupy interesów, które są niemal identyczne. Różnica polega na 
innym rozumieniu kategorii „właściciele” w odniesieniu do instytucji publicznej ale 
przy tym samym skutku, innym zobiektywizowanym kryterium jakie płynie od 
„otoczenia społecznego” oraz inną relacja pomiędzy kierownictwem instytucji a 
rynkiem. Klasyczny rynek finansowy, który decyduje o wartości firmy tutaj zastępuje 
wartość szacowana na podstawie „rynku towarów i usług” jakie można sprzedać w 
danym obszarze publicznym.

Rekomendacją metodologiczną w nowym, jakościowym podejściu
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kierunkowym w projektach informatycznych jest pojęcie „Interesariusze”.
Pod tym pojęciem będzie dalej rozumiana instytucja lub grupy instytucji, 

osoba lub grupy osób (w szerokim zakresie), które są w jakikolwiek sposób 
zainteresowane powstaniem lub zablokowaniem działań zmierzających do 
wprowadzenia nowego produktu/usługi czy zrealizowaniu określonych zmian. Pojęcie 
„interesariusze” nie jest chętnie przyjmowane, ale dobrze wskazuje na tę okoliczność, 
że interesariusz może działać na rzecz powstającego produktu poprzez sprzyjanie lub 
przeciwstawianie się realizowanym działaniom!

Dylemat, czy posługiwać się pojęciem klasycznym użytkownik czy nowym 
interesariusz może być rozstrzygnięty na drodze takich oto argumentów:

• fakt pierwszy: kim jest użytkownik! Użytkownik to nikt inny, jak siedzący przy 
komputerze operator systemu, który wykonuje swoją pracę przy pomocy 
komputera i zainstalowanego oprogramowania. Nie wyróżnia się więc np. 
szczególną z znajomością otoczenia systemu,

• fakt drugi: analityk systemu komunikacyjnego, aby porozumieć się z 
użytkownikiem, współpracę z nim rozpoczyna od nauczania go wybranych 
słów ze swojego słownika pojęć. Skutek jest taki, że użytkownik zostaje 
wprowadzony w świat analityki i projektowania, który jest mu odległy. 
Światem użytkownika są przypadki użycia i interfejsy komunikacyjne systemu 
oraz zawartość wyjścia,

• fakt trzeci: najczęściej użytkownicy stają się przeciwnikami nowego systemu. 
To z kolei oznacza, że użytkownicy są jedynie jedną z grup, które w 
odniesieniu do powstającego systemu mogą mieć wyraźnie sprecyzowane 
interesy, zarówno na „tak”, jak i na „nie”.
Przy takim rozumieniu określenia „interesariusz” warto rozważyć, czy nie jest 

to właśnie zasadnicza rekomendacja metodologiczna dla procesu projektowania 
systemu.

Trzecią grupą rekomendacji są wskazania o charakterze metodycznym, a 
zatem bardziej praktycznym. Rzecz idzie o to, aby w odniesieniu do nowych systemów 
informatycznych przyjąć następujące wskazania:
• uwzględniać funkcję komunikacyjną systemów informacyjnych, tj. trzeba planować 

możliwości aktywnego uczestnictwa beneficjenta systemu w jego zastosowaniu,
• zrozumieć i zaakceptować naturę wewnętrzną instytucji publicznych afirmujących 

swojąoddzielność (od innych instytucji, np. biznesowych) z ich strukturę ffaktalną,
• zaakceptować, że administracja publiczna musi posługiwać się kategoriami 

biznesowymi: koszt, zysk = oszczędność, efektywność,
• zaakceptować i zrozumieć procesy, przede wszystkim jako ciągi działań wewnątrz 

samej administracji, ale i jako ciągu działań obywateli ukierunkowanych na 
konkretny cel - załatwienie sprawy.

Z powyższych rekomendacji wynikają pewne „kanony” potrzeby nowego 
podejścia do projektowania systemów informatycznych, które wymagają:
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• zaprojektowania i zapewnienia dostępu do baz wiedzy, które mogą być 
wykorzystywane w procesie komunikacji,

• akceptacji faktu istnienia zgromadzonych, zestrukturalizowanych i różnorodnych 
zasobów informacyjnych w instytucjach publicznych,

• sieciowej natury dynamiki zmian procesów, opartych na społecznej naturze 
procesów komunikacyjnych.

Zakończenie

Realizacja systemów informatycznych w administracji publiczne napotyka na 
szereg uwarunkowań. Niektóre z nich w sposób oczywisty wynikają z całego, 
złożonego otoczenia społecznego, prawnego i politycznego, a inne z pewnej 
ograniczoności samej administracji. To co jest ważną właściwością administracji 
publicznej, jej rozproszenie instytucjonalne nie musi być przeszkodą w rozwijaniu 
zastosowań ICT. Można sformułować stwierdzenie, że sama ICT daje nowe 
możliwości dla rozwoju jej zastosowań w administracji. Aby ten proces przebiegał 
przy maksymalnej skuteczności i efektywności trzeba poczynić nowe refleksje w 
odniesieniu instrumentów i mechanizmów zarządzania i wartościowania realizacji 
działań. Potrzebne SA nowe kategorie, nowe kryteria postępowania i nowe 
rekomendacje zarówno metodologiczne jak i metodyczne.
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ROZDZIAŁ XI

ZNACZENIE M ARKETINGU I PROM OCJI 
DLA EFEKTYW NEJ I SKUTECZNEJ REALIZACJI 

OPROGRAM OW ANIA NA PRZYKŁADZIE SI SYRIUSZ

Katarzyna DĄBROWSKA

Istota marketingu

Marketing jest dzisiaj dziedziną wyjątkowo żywą, ciągle rozwijaną i wzbogacaną, 
poszerzającą stale swoje cele, metody i zakresy oddziaływania.1 Obejmuje on nie 
tylko sferę produkcyjną i handlową, ale także przenika do innych dziedzin 
gospodarki. Wszystkie bowiem procesy wymiany, jakie występują w 
społeczeństwie mogą być objęte w jakimś stopniu logiką marketingu. U podstaw 
tej logiki leży założenie, że każda organizacja jest systemem otwartym na 
otoczenie i że jej egzystencja zależy od ciągłej adaptacji do zmian zachodzących w 
tym otoczeniu. W myśl tej logiki marketing jest więc działaniem, dzięki któremu 
organizacja współdziała z otoczeniem, przystosowując się do jego zmian i w 
oparciu o nie dokonuje wyborów.

Ogólnie definicje marketingowe, można podzielić na dwie grupy2:

1. Tradycyjne -  klasyczne definicje.

2. Nowoczesne definicje.

Tradycyjne definicje marketingu

J.Carman, K. Uhl pisali, iż „marketing jest procesem społeczno-gospodarczym, 
mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty i usługi oraz 
zaspokajanie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, 
dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie oraz 
dokonywanie sprzedaży

Według P.F. Druckera „marketing to menedżerskie zadanie rozpoznania, 
uprzedzania i zaspokajania wymagań klienta w sposób zapewniający jego 
satysfakcją i przynoszący zysk, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest zdobywanie i 
utrzymywanie klientów na wytwarzane towary i wykonywane usługi”.

Marketing w ujęciu nowoczesnym

O tym, jaka ewolucja i doskonalenie koncepcji marketingu nastąpiły od jego 
określenia w roku 1945 do obecnego jej pojmowania, świadczy następująca

1 Józef Penc „Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane 
zarządzanie strategiczne” Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
2 Strona http://www.sciaga.pl/tekst/22117-23-podstawy_marketingu.
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współczesna definicja marketingu sformułowana w końcu lat osiemdziesiątych 
przez najbardziej liczącą się organizację3 - Amerykańskie Stowarzyszenie 
Marketingu: ”Marketing jest to planowanie i realizowanie koncepcji, produktów, 
cen, promocji oraz dystrybucji pomysłów, produktów i usług w celu doprowadzenia 
do wymiany zapewniającej satysfakcje nabywcom i osiąganie celów 
przedsiębiorstwa

Według tej definicji:

• istotą marketingu jest planowanie i realizowanie koncepcji obejmującej 
pomysły, produkty, usługi, ceny, dystrybucję i promocję,

• celem działalności marketingowej jest doprowadzenie do ich wymiany,

• wymiana powinna równocześnie być korzystna dla obu stron zapewniając 
nabywcom satysfakcję, a przedsiębiorstwu zyski.

Według Kotlera „marketing jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki 
któremu jednostki i grupy uzyskują to, czego potrzebują i pragną przez 
tworzenie oraz wzajemną wymianę produktów i wartości”. W definicji tej 
akcentowany jest proces społeczny i wymiana wartości. Oznacza to 
traktowanie marketingu nie tylko w sferze biznesu i kreowania zysku, ale 
również we wszelkich innych relacjach takich jak: społeczne, organizacje 
rządowe i samorządowe, pozarządowe, struktury polityczne i religijne.4

Marketing i promocja w Programie SYRIUSZ

Od samego początku podjęcia prac nad Systemem informacyjnym SYRIUSZ, czyli 
od lipca 2002 roku, wszystkim działaniom towarzyszy proces uspołecznienia i 
upublicznienia działań i ich skutków, tzn. wytworzonych produktów, co w dużej 
mierze wpływa na szansę powodzenia całego przedsięwzięcia. W praktyce oznacza 
to włączenie do prac koncepcyjnych możliwie szerokiej grapy specjalistów z 
różnych dziedzin, zbieranie ich propozycji i opinii oraz wspólne poszukiwanie 
rozwiązań. W całym procesie produkcyjnym udział powinny brać osoby, które 
tworzą otoczenie projektu i kształtują produkty w taki sposób, aby realizowały ich 
potrzeby. System spełniając wymagania użytkowników staje się w pełni 
akceptowany, ale nie zostanie to osiągnięte jeżeli w procesach wytwarzania nie 
będą uczestniczyły osoby, tzw. interesariusze, którzy mają wpływ na późniejszą 
akceptację systemą jego wdrożenie i efektywne użytkowanie.

Uspołecznienie procesów wytwarzania systemów informacyjnych prowadzi do 
powstania zjawiska transparentności, czyli do pełnej przejrzystości prowadzonych

3 Strona http://www.serwis.radom.pl/index.php (T. Sztucki „Marketing Przedsiębiorcy i 
Menedżera”).
4 Filip Kucharczuk „Promocja produktów informatycznych w administracji publicznej na 
przykładzie SI SYRIUSZ”, praca magisterska, SGH, Warszawa 2005.
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działań w projekcie. Łatwy dostęp do informacji i materiałów na wszystkich 
etapach zarządzania pozwala na bieżące śledzenie prac i szybkie reagowanie na 
problemy i zagrożenia.

W Departamencie Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy została 
opracowana strategia promocji SI SYRIUSZ. Ogólnym celem promocji jest 
powiadomienie możliwie największej liczby potencjalnych użytkowników 
o nowym SI SYRIUSZ, zaznajomienie ich z nową usługą i przekonanie 
o wyższości nad poprzednimi systemami. Adresatami promocji są praktycznie 
wszyscy interesariusze Programu SYRIUSZ. Można stwierdzić, że promocja SI 
SYRIUSZ jest szeroko rozumianym procesem uspołecznienia zarówno prac 
w programie, jak również uspołecznieniem efektów (produktów) tych prac.

Po zebraniu doświadczeń z dotychczasowej realizacji SI SYRIUSZ można 
wymienić 5 głównych etapów prac prowadzonych w celu wytworzenia 
poszczególnych produktów SI SYRIUSZ. Na każdym etapie tych prac definiowane 
są szczegółowe cele promocji.

W realizacji SI SYRIUSZ występują, co jest oczywiste, kolejne etapy wytwarzania 
produktów, dla których w programie wypracowano cele szczegółowe promocji:

1. Analiza rynku. Na tym etapie prowadzona jest ocena obecnie eksploatowanych 
systemów, czy aplikacji, które są przedmiotem zainteresowania projektu, 
analiza aktów prawnych, analiza wyposażenia w sprzęt komputerowy i sieć 
teleinformatyczną, przeprowadzana jest ocena satysfakcji użytkowników oraz 
następuje identyfikacja problemów i dobrych praktyk. Na tej podstawie 
definiowane są wymagania systemu.

W konsekwencji oceny aktualnego stanu wykorzystania istniejących systemów 
zarekomendowano skonstruowanie od początku nowego systemu 
informacyjnego.

2. Budowa nowego systemu, aplikacji, produktu. Na tym etapie zespół 
projektowy wykonuje prace produkcyjne na podstawie wcześniej 
zdefiniowanych wymagań.

3. Testy zastosowanych rozwiązań.

4. Wdrożenie produktu wraz ze szkoleniami. W niektórych przypadkach 
szkolenia traktuje się jako oddzielny etap, ale tak naprawdę jest on częścią 
wdrożeń i bez nich nie miałyby szans na powodzenie.

5. Użytkowanie Systemu, aplikacji. Na tym etapie odbywa się pielęgnacja 
systemu, jego utrzymanie i rozwój. Opracowywanie specyfikacji i zleceń 
zmian. Przeprowadzanie retestów aplikacji.

Strategia promocji SI SYRIUSZ

W związku z rozpoczęciem prac nad budową nowego Systemu Informacyjnego 
SYRIUSZ i zbliżającym się terminem powstania pierwszych produktów systemu, 
został opracowany, w 2005 roku w Departamencie Informatyki Ministerstwa
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Gospodarki i Pracy, ogólny plan promocji dla produktów SI SYRIUSZ. Głównym 
celem promocji jest powiadomienie możliwie największej liczby potencjalnych 
użytkowników o nowym systemie, zaznajomienie z nową usługą i przekonanie o 
zaletach rozwiązania w odniesieniu do poprzednich systemów. Adresatami 
promocji są praktycznie wszyscy interesariusze programu. Można stwierdzić, że 
promocja SI SYRIUSZ jest jedną z form uspołecznienia zarówno prac w 
programie, jak również uspołecznieniem efektów (produktów) tych prac.

W praktyce oznacza to włączenie do prac koncepcyjnych możliwie szerokiej grupy 
specjalistów z różnych dziedzin, zbieranie ich propozycji i opinii oraz wspólne 
poszukiwanie rozwiązań. Tak więc uspołecznienie odnosi się również do procesów 
produkcyjnych, tzn. procesów wytwarzania systemów informacyjnych i oznacza 
włączenie do projektu uczestników spoza zespołów projektowych, czyli jest to 
udział przedstawicieli społeczeństwa w procesach wytwarzania.

Promocja jako forma uspołecznienia prowadzi do powstania zjawiska 
transparentności, czyli do pełnej przejrzystości prowadzonych działań w projekcie. 
Wczesne dotarcie informacji o przyjętych rozwiązaniach i zamierzeniach do 
szerokiej grupy osób, zainteresowanych efektami projektu, pozwala skonfrontować 
zamierzenia z oczekiwaniami, co przyczynia się do szybkiej weryfikacji prac, 
podjęciu działań korygujących i zapobiegawczych, czy wprowadzeniu zmian do 
projektu. Potencjalny odbiorca powinien zostać poinformowany o produkcie, jego 
celach, możliwościach, sposobach wykorzystania i przydatności poprzez 
zastosowanie typowych środków marketingowych.

Na wszystkich etapach prac prowadzonych w Programie SYRIUSZ w celu 
promocji produktów stosuje się m. in. takie narzędzia jak publikacje i prezentacje.

Publikacje i opracowania

Publikacje i opracowania są swojego rodzaju promocją skierowaną do osób 
zainteresowanych SI SYRIUSZ. Prace te przedstawiają rozważania nad 
propozycjami i zastosowanymi rozwiązaniami w wielu kwestiach związanych z 
budową systemu. Pozwala to na zrozumienie logiki systemu, uświadomienie celu, 
możliwości i zalet wytworzonych produktów.

Prezentacje

Jest to bardzo często stosowany instrument promocji w Programie SYRIUSZ, 
który pozwala na bieżące wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii, wypracowanie 
wspólnego stanowiska i przekonanie o słuszności podjętych decyzji z możliwością 
wysłuchania opinii przyszłych użytkowników.

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały podstawowe założenia promocji SI 
SYRIUSZ. Wyszczególnione zostały cztery główne grupy produktów, czyli tzw. 
filary, ogólny cel promocji, adresaci (czyli grupa docelowa), czas i budżet 
przeznaczony na promocję.
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Tabela 1. Promocja produktów SI SYRIUSZ
Produkty

SI
SYRIUSZ

. . . . . . .  . . . ZarządzanieAplikacje biznesowe e-learning e-government finansami

Ogólny cel 
promocji

Powiadomienie X % potencjalnych użytkowników o SI SYRIUSZ, 
zaznajomienie ich z now ą usługą i przekonanie o wyższości nad poprzednimi

systemami.

Adresaci
promocji

Klienci
SUP,

Podopieczni
SPS

Pracodawcy MPiPS UP JOPS Samorządy,
Starostwo

PFRON
FGŚP
ZUS
PSZ

Czas
promocji Realizacja programu

Budżet
promocji

Źródło: Opracowanie własne DI MPiPS.

Cele szczegółowe promocji definiowane są na poszczególnych etapach budowy 
produktów Systemu Informacyjnego SYRIUSZ. Po określeniu celu szczegółowego 
dobierane są odpowiednie narzędzia, instrumenty promocji, poprzez które cele te 
będą osiągane. Przy ich zastosowaniu informacja przenika do otoczenia systemu 
realizując cele promocji.

Na etapie analizy rynku celem promocji jest obiektywna ocena stosowanych 
rozwiązań. W tym celu akcja promocyjna polega na informowaniu użytkowników 
o zamierzeniach wykonania nowej aplikacji, czy systemu i zebraniu opinii o 
systemach obecnie eksploatowanych, o ich zakresie funkcjonalnym, przydatności 
we wspieraniu podstawowych zadań urzędu pracy, ich ergonomii.

W ramach pierwszego projektu „Specyfikacja wymagań jednolitego Systemu 
Informatycznego SYRIUSZ dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej” przeprowadzono analizę obszarów wykorzystania jednolitego Systemu 
Informacyjnego „SYRIUSZ” oraz inwentaryzację zasobów IT5:

1. Inwentaryzacja zasobów IT (dokumentacji, oprogramowania, sieci i sprzętu 
teleinformatycznego, osób oraz stanowisk wraz z liczbą osób obsługujących 
obecny system) - niezbędnym elementem opisu stanu obecnego jest 
szczegółowy przegląd aktualnie funkcjonujących w obszarze projektu 
systemów informatycznych oraz zapoznanie się z dostępną dokumentacją.

2. Analiza obszarów wykorzystania systemu i identyfikacja obszarów zastosowań 
technologii informacyjnych w interesujących obszarach, w podziale według

5 Plan Projektu „Specyfikacja wymagań jednolitego Systemu Informatycznego SYRIUSZ 
dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej”, wersja 1.1 (dokument 
zatwierdzony), Warszawa 07.10.2003 r.
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kryteriów:

a) przedmiotowych (np. realizacje zadań zleconych, działania własne 
instytucji),

b) podmiotowych funkcjonalności systemu (np. centralne, lokalne),

c) charakteru danych wprowadzanych do systemu (dla potrzeb m.in. 
przedstawienia danych w postaci raportów i analiz).

Zastosowano następujące techniki i narzędzia:

• warsztaty i spotkania analityczne w celu opisania stanu aktualnego, 
identyfikacji problemów i wymagań,

• badanie ankietowe (badanie satysfakcji użytkowników).

Badanie ankietowe satysfakcji użytkowników IT przeprowadzone było wg 
metodyki sprawdzonej w wielu projektach. Scenariusz realizacji badania 
satysfakcji użytkowników IT obejmował: zdefiniowanie i zatwierdzenie 
realizowanego badania. Określono: cel badania, sposób realizacji badania 
(możliwe typy ankiet, rozsyłanie, wypełnianie i zbieranie ankiet), zakres 
badań wyznaczający liczbę modułów ankiety (nazwy informatycznych 
systemów/zasobów /kom órek organizacyjnych), populacja podlegająca 
badaniu (komórki organizacyjne /rodzaj zajmowanego stanowiska 
/użytkownicy określonych zasobów IT) oraz wielkość badanej próby.

Uzyskanie pomocy przy definiowaniu nowego produktu stanowi cel szczegółowy 
promocji stosowanej na etapie projektowania i wytwarzania aplikacji. 
Instrumentami wspierającymi osiągnięcie zamierzonego celu są: spotkania z 
użytkownikami, warsztaty, konsultacje, wideokonferencje.

Analiza z udziałem członków Rady Użytkowników6

1. Podstawowym źródłem wiedzy merytorycznej, która musi zostać 
udokumentowana jest wiedza, będąca w posiadaniu Rady Użytkowników. 
Rada Użytkowników została utworzona w celu intensywnej współpracy 
przyszłych użytkowników definiowanego systemu z zespołem projektowym.

Do głównych form współpracy z Radą Użytkowników można zaliczyć:

• wywiad analityczny, w którym uczestniczą analitycy -  członkowie zespołów 
projektowych oraz członkowie Rady Użytkowników.

• prezentacja - jest często wykorzystywana we wszystkich etapach prac nad nowym 
systemem informacyjnym. W prezentacji uczestniczą: wykonawcy, członkowie 
Rady Użytkowników, oraz członkowie zespołu projektowego,

6 Metodyka realizacji projektów informatycznych -  Wzorzec, wersja 0.1.1, Syriusz 
Network Communications, Warszawa, styczeń 2006 r.

122



• bardzo popularną formą promocji w projektach są warsztaty. W warsztatach 
uczestniczą: członkowie Rady Użytkowników oraz członkowie Zespołu 
Projektowego. Uzyskane rozwiązania są wynikiem pracy zespołowej.

Sesje z przedstawicielami użytkownika

Przed opracowaniem wersji końcowej każdego ważnego produktu projektu, 
którego treść oparta jest na wymaganiach użytkownika przeprowadzane są sesje 
robocze z przedstawicielami użytkownika. Sesje nie mają charakteru weryfikacji, a 
jedynie są wspólnym przeglądem produktu/dokumentu z zespołem projektowym.

Na etapie testów zastosowanych rozwiązań celem promocji jest uzyskanie 
obiektywnej oceny nowego produktu. W tym celu przeprowadzane są odbiory 
produktów z udziałem przyszłych użytkowników.

Bardzo ważna jest opinia użytkowników systemu tuż po jego wytworzeniu, 
ponieważ jest on im dedykowany i musi spełniać oczekiwania użytkowników. W 
związku z tym, na tym etapie przeprowadza się spotkania, prezentacje, 
wideokonferencje i odbiory produktów, w których uczestniczą pracownicy 
urzędów pracy, czy ośrodków pomocy społecznej w celu weryfikacji 
oprogramowania. W tym momencie produkcji jest jeszcze czas na usunięcie 
nieprawidłowości i skonsultowanie poprawności zastosowanych rozwiązań, np. 
funkcjonalnych. Prowadząc takie działania przyszły użytkownik przekonuje się do 
nowych możliwości, akceptuje je i często staje się ich zwolennikiem, promotorem i 
obrońcom w sytuacji napotkanej krytyki.

Odbiór produktów projektu7

Celem odbioru jest stwierdzenie, że produkty projektu spełniają wymagania 
określone przez użytkowników, wymagania zawarte w umowie oraz w planie 
projektu.

Odbiorowi podlegają wszystkie istotne produkty projektu. Merytorycznie produkty 
są weryfikowane pod kierownictwem przewodniczącego przeglądu przez 
przygotowanych do tego recenzentów, którzy niejednokrotnie są użytkownikami 
końcowymi produktu. Formalnie odbiór istotnych produktów projektu potwierdza 
komitet sterujący.

Udział przedstawicieli użytkownika na etapie produkcyjnym jest bardzo istotny. 
Komunikacja w tym momencie ma duży wpływ na końcowy efekt produktu, a 
także na sukces całego przedsięwzięcia. Jest to też swojego rodzaju promocją 
produktu, promocją wszystkich działań, prac nad produktem, kształtującą instytucji

Na etapie wdrożenia nowego produktu celem szczegółowym promocji jest 
przeprowadzenie wdrożeń w sposób efektywny i skuteczny.

Moment wdrożenia nowej aplikacji wiąże się z dużym ryzykiem i obawami o

7 Metodyka realizacji projektów informatycznych -  Wzorzec, wersja 0.1.1, Syriusz 
Network Communications, Warszawa, styczeń 2006 r.
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powodzenie procesu wprowadzania produktu na rynek. W związku z tym 
osiągnięcie celu przeprowadzenia płynnego wdrożenia, bez większych problemów, 
jest istotnym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu całego przedsięwzięcia. Dlatego 
też szkolenia odgrywają tutaj kluczową rolę, ale także help desk i wsparcie 
wdrożeniowe firmy wykonującej produkt i odpowiedzialnej za cały proces 
wdrożeń. Istnieje kilka przyczyn, dla których warto na tym etapie zastosować 
narzędzia uspołecznienia, będących również pewna formą promocji w postaci help 
desku, szkoleń i wsparcia wdrożeniowego. Przyczyny te na podstawie doświadczeń 
można podzielić na dwie grupy:

• obiektywne -  nowa technologia, nowa struktura systemu, nowe zasady 
obsługi, nowy interfejs,

• subiektywne -  związane z obawą przed nowościami, przed dodatkową 
pracą związaną z migracją danych ze starych systemów, obawa przed 
zerwaniem z tradycją, upieranie się, że stare, sprawdzone rozwiązanie jest 
lepsze, a nowe w niczym nie ułatwi pracy, tylko przysporzy problemów, 
obawa przed utratą pracy, gdy wdrażane są nowe technologie i 
możliwości, a także obawa przed opanowaniem nowych ścieżek obsługi 
funkcjonalnej i przeświadczenie, że „nowe” jest zawsze trudniejsze.

Szkolenia

Wdrożenie oprogramowania, to proces składający się z wielu realizowanych 
kolejno, lub odbywających się równolegle etapów:

1. Przygotowanie do wdrożeń.

2. Wdrożenia pilotowe.

3. Szkolenia.

4. Wdrożenia masowe.

Należy jednak zwrócić uwagę na trzeci etap dotyczący szkoleń, który ma istotne 
znaczenie dla efektywnego przeprowadzenia procesu wdrożeń.

e-LEARNING

Realizując jednolity system informacyjny SYRIUSZ poszukiwano formuły 
obniżenia kosztów spotkań i szkoleń. Taką szansę daje zastosowanie e-Leamingu8.

ELearning, technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media 
elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/ 
wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. Sedno wyższości e_Leamingu nad 
innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z 
nauczyciela - na uczącego się. Ponadto e-leaming umożliwia samodzielne

8 „Dokument etapowy II, Jednolity System Informacyjny dla obszaru: usługi społeczne”,
wersja 3.0, DI MGiP, Warszawa, 30 września 2005 r.
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wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania9. 

Do głównych zalet e-leamingu można zaliczyć:10

• oszczędność pieniędzy i czasu,

• monitoring wyników nauczania,

• brak ograniczeń dotyczących liczby osób szkolonych,

• możliwość stałego doskonalenia programu szkoleniowego,

• nieograniczony dostęp do wiedzy.

Na etapie użytkowania systemów celem promocji jest efektywne stosowanie 
wdrożonych produktów. Dla osiągnięcia tego celu wprowadzone zostały w 
Programie SYRIUSZ takie narzędzia jak: szkolenia dla uzupełnienia i wyrównania 
poziomu wiedzy, help desk, wsparcie stanowiskowe, konsultacje, podręczniki 
użytkownika stale aktualizowane przez firmę zajmującą się utrzymaniem aplikacji.

Współpraca dostawcy i klienta w okresie powdrożeniowym ma wielowątkowy 
wymiar i oparta jest w dużej mierze na osiąganiu dla obu stron wspólnych celów11, 
takich jak:

• satysfakcja z eksploatacji wdrożonego systemu,

• łatwość w korzystaniu z funkcjonalności systemu,

• korzyść biznesowa wynikająca z eksploatacji systemu,

• rozszerzanie obszaru organizacyjnego i biznesowego wykorzystania systemu 
w firmie,

• rozbudowa systemu o nowe funkcjonalności.

Dla dostawcy systemu, jak i klienta, bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej 
jakości usług serwisowych. Obsługa klienta po wdrożeniu systemu może rozwinąć 
się w szeroką współpracę pomiędzy obu stronami i najlepiej byłoby, gdyby udało 
się osiągnąć taki jej stan, w którym klient ma poczucie, że dla dostawcy systemu 
jest on najważniejszym klientem.

Do tych opisanych powyżej narzędzi promocji stosowane są również inne formy 
promocji przy wykorzystaniu możliwości intemetu, który daje szereg udogodnień. 
Przy jego pomocy do kampanii reklamowych można wprowadzić takie techniki jak 
baneiy, mailing, linki sponsorowane, czy konkursy i ankiety zamieszczane na 
łamach witryn internetowych.12 Nie dość, że już sama forma reklamy rozszerza

10 „Distance Leaming” -  Folder Centrum Edukacyjnego IBM.
11 Franciszek Szweda „Współpraca z klientem po wdrożeniu systemu ERP”, część 2, 
rozdział IX (w:) „Informatyka i efektywność systemów, PTI, Katowice 2005.
12 Strona http://www.twoja-firma.pl/pl/artykul/25.html
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grono jej odbiorców, to i cała firma bywa postrzegana jako bardziej nowoczesna, 
korzystająca z dobrodziejstw ery komputerów.

Do podstawowych zalet Internetu w marketingu należy:

a) nieograniczony dostęp przez 24 h,

b) globalny zasięg i oddziaływanie,

c) możliwość aktualizacji danych,

d) multimedialność sieci,

e) interaktywne komunikowanie się,

f) niespotykana dotychczas pojemność informacyjna,

g) możliwość szybszej komunikacji,

h) koszt dotarcia do grupy odbiorców jest tańszy.

Dla przykładu, w Programie SYRIUSZ prowadzona jest strona internetowa 
nowego systemu (www.syriusz.praca.gov.pl), na której umieszczane są bieżące 
informacje z realizacji poszczególnych produktów, wymagania homologacyjne 
dedykowane dostawcom oprogramowania, opracowane zgodnie z obecnie 
obowiązującymi aktami prawnymi i z oczekiwaniami przyszłych użytkowników 
oraz ważne dokumenty programu, informujące m.in. o celach budowy systemu, 
architekturze, zastosowanej technologii i metodyce zarządzania projektami. Strona 
internetowa jest jedną z form promocji produktów programu oraz działań 
prowadzonych w ramach programu SYRIUSZ.

W podobny sposób, który został opisany powyżej, prowadzona jest promocja 
nowych, obecnie budowanych aplikacji składających się na System SYRIUSZ. Są 
to:

1. Aplikacja SYRIUSZ Standard (SYRIUSZ Std) wspierająca powiatowe urzędu 
pracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy.

2. Aplikacja Centralna, której przeznaczeniem jest:

1) wprowadzenie centralnej, jednoznacznej identyfikacji beneficjentów PSZ 
na potrzeby wszystkich komponentów SI SYRIUSZ oraz systemów 
współpracujących;

2) informatyczne wsparcie procesu realizacji świadczeń i usług na rzecz 
beneficjentów Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) w zakresie:

a) weryfikacji danych określających tożsamość beneficjentów,

b) ustalania związków beneficjentów z innymi jednostkami PSZ.
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Zamiast podsumowania

W poniższej tabeli ujęto zestawienie instrumentów, Obiektów i wyników promocji 
w zależności od konkretnego etapu wytwarzania produktu.

Tabela 2. Instrumenty i wyniki promocji
Etap

wytwarzania
produktu

Cel Obiekty
promocji

Instrumenty
promocji

Wynik zastosowanej 
promocji/przekazane informacje

Analiza rynku Zespół
realizacyjny
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O
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;§>

y systemu nowego systemu,
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ECO
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systemu,
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prodbktu,

• przekonania o konieczności 
budowy owego systemu,

• ukazanie celów całego 
przedsięwzięcia.

Otoczenie j.w. • informacja o zamiarze budowy 
nowego systemu,

• sposób realizacji systemu.
Projektowanie i • określenie przydatności
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nowego
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• przekonanie o zasadności 
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•G O
i  sjr

j.w. • sygnał o postępie w pracach,
• pogląd o nowoczesności
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• cele nowego systemu,
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• informacja o postępie prac,
• utwierdzenie przekonania, źe 

warto inwestować w 
przedsięwzięcie,

• potrzeba systemu z punktu 
widzenia centrali.
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prac,

• preferowany wybór 
technologii,
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• pieniądze zostały dobrze 
wydatkowane,
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ROZDZIAŁ XII

TESTOW ANIE ROZW IĄZAŃ DLA INSTALACJI ROZPROSZONEJ  

Elwira JANKOW IAK

Wstęp

Klasycznym zagadnieniem testowym jest weryfikowanie oprogramowania 
służącego do obsługi użytkowników, zainstalowanego lokalnie, względnie 
udostępnionego w postaci centralnej instalacji. W tym ostatnim przypadku 
użytkownicy komunikują się zdalnie z aplikacją (i Ew. bazą). Problem testowy 
polega więc na badaniu wydajności i np.. bezpieczeństwa rozwiązania.

Przykładem rozważań jest Krajowy System Monitoringu Rynku Pracy 
(KSMRP - hurtownia danych), system realizowany na zlecenie Departamentu 
Informatyki MPiPS dla zasobów dotyczących rynku pracy, a gromadzonych 
w publicznych służbach zatrudnienia. Stworzone rozwiązanie zupełnie inaczej 
definiuje problem testowy. Tym razem mamy do czynienia z innym rozwiązaniem, 
które tworzy rozległy system realizujący intensywne przepływy informacji 
(komunikatów), stosujący profile kilkuset użytkowników, gromadzący informacje, 
ale i przetwarzający je, i udostępniający na kilku poziomach uprawnień.

Nasze Wymagania dla KSMRP

Szczegółowe wymagania dla Hurtowni Danych, czyli dla Krajowego 
Systemu Monitoringu Rynku Pracy (KSMRP) zostały opracowane przez 
Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ideą główną 
było stworzenie nie tylko magazynu danych źródłowych, ale przede wszystkim 
systemu informowania nt. przebiegu zjawisk rynku pracy w dłuższych szeregach 
czasowych.

Zadaniem aplikacji KSMRP ma być umożliwienie prowadzenia 
monitoringu, analiz, symulacji, prognozowania oraz zaawansowanych analiz 
statystycznych na zbieranych w spójnym zakresie danych, obejmującym obszary: 
rynek pracy i zabezpieczenie społeczne. Wspomniane analizy, to m.in.:
1. OLAP, DSS, monitoring finansowy- analizy będą realizowane 

z wykorzystaniem hurtowni danych rynku pracy poprzez ich wykonywanie 
w trybie dostępu bezpośredniego do danych. Użytkownicy narzędzi, poprzez 
szybki dostęp do informacji, będą mieli możliwość „drążenia” danych- na 
różnych poziomach agregacji z uwzględnieniem ich wielowymiarowości1.

1 Wielowymiarowość- uwzględnienie różnego zapotrzebowania na przeglądanie danych, 
umożliwiające ich wszechstronną analizę. Jest ona zapewniona dzięki utworzeniu wielu 
wymiarów, wg których dane są  analizowane. Przykładami wymiarów mogą być: klient, 
produkt, czas.
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2. Sparametryzowane raporty -  raporty będą wykonywane w formatach www 
(HTML), w formacie wydruku (PDF, TIFF) oraz w formatach danych (Excel, 
XML, CVS). Dostarczenie raportów do upoważnionych użytkowników będzie 
odbywało się na dwa sposoby:
a) dostarczenie przez pobranie,
b) dostarczenie przez przekazanie, po uprzedniej subskrypcji (e-mail, plik). 
Procesy te będą odbywały się na „żądanie” lub w zaplanowanym terminie. 
Możliwa będzie również zmiana wybranego formatu raportu. Mechanizm 
dostarczenia raportu umożliwi jego udostępnieni oraz bezpośrednie 
dostarczenie.

3. Budowa modelu kostki analitycznej OLAP2- kostka będzie zawierać dane 
bieżące (aktualne na dzień importu). Musi odpowiadać na pytania typu: ilu 
mamy obecnie zarejestrowanych bezrobotnych spełniających określone 
wymagania? Kostka będzie obejmowała aktualne dane zarejestrowanych osób. 
Z kolei wiek osób będzie wyliczany w stosunku do bieżącego roku, czyli 
będzie informacją rzeczywistą. Celem kostki jest możliwość prowadzenia 
analiz ilościowych w następujących wymiarach: terytorialnym, zawodów 
i umiejętności, wykształcenia, znajomości języków obcych, decyzji, 
klasyfikacji prawnej, płci, wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania 
osób zarejestrowanych w poszczególnych Urzędach Pracy oraz rejestrujących 
się indywidualnie poprzez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, status osoby, 
narodowość i obywatelstwo.

4. Zaawansowane analizy statystyczne- analizy zrealizowane przez 
upoważnionych użytkowników będą publikowane jako raporty w książkach 
raportów, na serwerze ProClarity3 Analytics i będą widoczne jako elementy 
książek raportów pogrupowanych w biblioteki.

5. Symulacje i prognozowanie- narzędzia dostępne w KSMRP umożliwią 
modelowanie dowolnych badań statystycznych oraz precyzyjne przewidywanie 
pewnych zjawisk w obszarach rynku pracy i pomocy społecznej.

6. Tworzenie wymaganych sprawozdań z zakresu statystyki państwowej 
i resortowej- w systemie przewidziane zostały następujące zestawienia 
statystyczne:
a) sprawozdanie o rynku pracy obejmujące zestawienie główne oraz 

wszystkie załączniki,
b) sprawozdanie o dochodach i wydatkach z Funduszu Pracy.

Ponadto do zadań realizowanych z wykorzystaniem hurtowni należeć będzie 
również:

1. Zasilanie danymi jednostkowymi, rejestrowanymi w aplikacjach lokalizacji SI

2 Kostka OLAP- wielowymiarowa struktura danych zawierająca dane zagregowane, jest 
ona obiektem analizy ProClarity.
3 ProClarity- serwerowy system do wielowymiarowych analiz klasy Business Intelligence 
o światowej renomie, wykorzystywany przez wiele korporacji o międzynarodowym 
zasięgu. Wykorzstuje środowisko MS Analysis Services i umożliwia wielowymiarowe 
analizy typo on- line z bogatymi możliwościami wizualizacji.
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Syriusz, w tym danymi o środkach wydatkowanych na dowolne kategorie 
potrzeb, ze wszystkich lokalizacji posiadających takie dane.

2. Zarządzanie zasilaniem hurtowni danymi z lokalizacji w celu zapewnienia 
kompletności zasilenia (tj., że dane za jakiś okres uzyskano ze wszystkich 
lokalizacji).

3. Zakładanie kont z identyfikatorem i haseł dla uprawnionych użytkowników 
oraz określanie uprawnień dostępu do danych i obiektów analitycznych, 
odpowiednio do wykonywanych zadań i zakresu kompetencji terytorialnej4.

Struktura KSMRP5

KSMRP składa się z kilku elementów. Jej złożoność przedstawiono na 
rysunku nr 1.

Rys. 1. Struktura KSMRP 
Źródło: Projekt rozwiązań technicznych, technologicznych i funkcjonalnych dla Systemu 

Monitorowania Rynku Pracy (KSMRP), s.20.

Rozwiązanie KSMRP składa się z czterech warstw, przy czym każda 
z nich jest odpowiedzialna za inny obszar systemu. Są to:

a) warstwa zasilająca -  to zewnętrzne źródła danych. Zalicza się również do

4 Specyfikacja wymagań homologacyjnych SI Syriusz 2.0, Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy, tekst wydrukowany, Warszawa, 2005.
5 Projekt rozwiązań technicznych, technologicznych i funkcjonalnych dla Systemu 
Monitorowania Rynku Pracy (KSMRP), druk dostępny w DI MGiP, Warszawa 2005.
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niej narzędzia pośredniczące w transportowaniu (z miejsca składowania) 
i adaptacji danych do formatu przechowywania,

b) warstwa danych -  to serwer bazy danych zawierający i obsługujący bazy 
relacyjne (MS SQL Server) oraz bazę analityczną (MS Analysis Services). 
Służą one do składowania i przetwarzania danych,

c) warstwa usługowa -  to serwer analityczny (ProClarity Analytics Server)
oraz serwer raportujący (Reporting Services). Serwery te są
wykorzystywane do udostępniania danych użytkownikom,

d) warstwa użytkownika - to narzędzia do przeglądania i analizy danych oraz 
narzędzia do tworzenia i publikacji analiz i raportów.

Jakość danych w hurtowni

Typowych użytkowników hurtowni danych nie interesuje, gdzie są dane, 
jakie narzędzia zostały zastosowane do magazynowania, ważny jest tylko dostęp 
do nich. Ponadto z punktu widzenia użytkownika ważne jest, by dane zgromadzone 
w hurtowni były:

• czyste- oznacza to, że te same informacje są zapisywane w jeden i tylko
jeden sposób. Ponadto dane mają ten sam format i stosowane są te same
jednostki miary. Tak więc w zbiorczej bazie danych, informacje są
zapisywane: pojedynczo oraz w sposób ogólnie akceptowalny, nawet jeśli 
źródła pochodzenia tych danych są różne,

• sprawdzone - użytkownik, który otrzymuje dane z hurtowni powinien 
starać się je zrozumieć, nie musi już sprawdzać ich poprawności,

• poprawne - gdy, błędy wkradają się do baz danych oraz pozostają tam aż 
do wystąpienia pewnych zewnętrznych zdarzeń korygujących. Podobnie 
mogą występować niepełne informacje. Specyficzne kroki są potrzebne dla 
upewnienia się, że dane, które są zapisywane w bazie danych zostały 
sprawdzone,

• właściwie zagregowane - pewne dane w zbiorczej bazie danych są 
zagregowane. Konieczna jest koncentracja aby uzyskać pewność, że 
agregacja jest właściwa.
Jeśli powyższe operacje są poprawnie wykonywane, wówczas analitycy 

mogą koncentrować się na użyciu danych, a nie na sprawdzaniu ich wiarygodności 
lub zgodności6.

Klasyczny problem testowy

Rozwój technologii informatycznych oraz internetowych, ponadto, coraz

6 Stanek,S., Komputer we wspomaganiu decyzji kierowniczych - aspekty praktyczne i 
narzędziowe, [w:] Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne, pr. zb. pod 
red. H. Sroki, AE Katowice, 1988; Stanek,S., Systemy bazujące na wiedzy w formułowaniu 
strategii organizacji, AE Katowice, 1994;
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bogatsze funkcjonalności aplikacji webowych, np. autoryzacja użytkowników, 
różnicowanie zakresów i poziomów uprawnień, implementacje rozwiązań 
sterujących procesami pracy, duża liczba funkcji użytkowych, a z drugiej strony 
przyrostowe modele tworzenia oprogramowania i napięty plan wdrożeń sprawiają, 
że konieczne stają się nie tylko testy akceptacyjne lecz także, coraz częściej, 
złożone testy regresji.

Główne problemy z jakimi borykają się chyba wszyscy odbierający 
zamówione oprogramowanie to:
1. Właściwe środowisko testowe, najbardziej zbliżone do warunków jakie 

„panują” u ostatecznego użytkownika.
2. Zapewnienie dużej liczby scenariuszy i przypadków testowych tak, aby pokryć 

nimi obszary odbieranego oprogramowania.
3. Stosunkowo duża liczba rodzajów testów, od testów funkcjonalnych po testy 

wydajnościowe.
4. Sprawne i wiarygodne moduły raportujące.
5. Analiza błędów wykrytych podczas testów.
6. Interpretacja wyników testów.
7. Czas.

Podczas testów najczęściej sprawdza się technologię oraz samo 
oprogramowanie zostawiając na samym końcu bezpieczeństwo. Najczęściej jest to 
podyktowane brakiem czasu, jednak stanowi również jeden z kluczowych 
problemów odbioru oprogramowania, nie tylko aplikacji rozproszonych.

Test instalacji rozproszonej

Według literatury, testowanie aplikacji rozproszonych należy podzielić na7:

1. Test funkcjonalny- który zakłada znajomość wymagań dla testowanych 
aplikacji. System traktowany jest jako czarna skrzynka (ang. black-box), która 
w nieznany sposób realizuje wymagane funkcje. Przykłady takich testów:

a) wprowadzenie błędnych i poprawnych danych do formularza,
b) zapis rekordu z zamówieniem w sklepie internetowym,
c) poprawne działanie wyszukiwarki,
d) działanie linków, przycisków itd. aplikacji web.

2. Test kompatybilności- ma na celu sprawdzenie zachowania się aplikacji 
w różnych konfiguracjach programowych.

3. Test wydajnościowy- aplikacje rozproszone różnią się tym od aplikacji 
lokalnych, że może z nich korzystać jednocześnie dowolna liczba 
użytkowników. Głównym celem testów jest zbadanie wydajności systemu 
w czasie jego obciążenia, symulowanego przez wirtualnych użytkowników 
(virtual testers). Przykłady testów:

a) testy obciążeniowe,

7 Szczeciński Park Naukowo Technologiczny „Testowanie Aplikacji Rozproszonych” 
(http://www.spnt.pl/
centrum_testowania_oprogramowania/testowanie_aplikacji_rozproszonych.html,
04.07.2006r.).
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b) testy maksymalnej wydajności (stress tests),
c) testy skalowalności.
Wynikiem takiej kontroli poprawności może być informacja, ile żądań 

potrafi obsłużyć w zadanym czasie dana aplikacja web lub, jaki jest średni czas 
odpowiedzi serwera w godzinach szczytu. Dodatkowo taki test może zostać 
przeprowadzony metodą rozproszoną, tj. za pomocą kilka stacji wysyłających 
żądania do aplikacji web. Wyniki takiego zabiegu są cennym materiałem podczas 
analizy testów wydajności.

Testowanie aplikacji web można wspomagać i automatyzować za pomocą 
specjalistycznych narzędzi oraz uzupełniać o dodatkowe, np. walidatory, czy 
dodatkowe narzędzia do testów obciążeniowych.

Testy KSMRP - doświadczenia

Test Krajowego Systemu Monitoringu Rynku Pracy (KSMRP), hurtowni 
danych, był przeprowadzany w konfiguracji sprzętowej zainstalowanej 
u wykonawcy. Konfiguracja testowa obejmowała elementy przewidziane dla węzła 
centralnego KSMRP oraz jednego węzła lokalnego (zasilającego).

Test KSMRP był realizowany według wymienionych poniżej etapów, 
obejmujących poszczególne obszary funkcjonalne ww. systemu. Dla każdego 
z etapów zostały szczegółowo opisane wzajemne powiązania, jak również 
kolejność ich realizacji, a także współdziałanie z innymi produktami:
1. Portalem Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) -  w ramach testów systemu 

KSMRP testowana była część funkcjonalności portalu PSZ, obejmująca 
publikowanie wyników analiz i zestawień wytwarzanych przez KSMRP (etap: 
Testowanie poprawności publikowania wyników analiz i zestawień z portalu 
PSZ). Etap ten został potraktowany jako wspólny dla systemu KSMRP 
i Portalu PSZ.

2. Podsystemem Wymiany Danych (PWD) obsługującym wymianę danych 
z systemami zasilającymi, zarówno na potrzeby KSMRP jak i CBOP8. 
Zagadnienia ogólne dotyczące działania PWD (obsługa przesyłu komunikatów, 
administrowanie PWD, itd.) były przedmiotem testowania w ramach PWD- 
CBOP.

Testy były wykonywane na rzeczywistych bazach danych.
Etapy testu przyjęte dla KSMRP

Etap 1: Test zasilenia zerowego KSMRP

Celem etapu było sprawdzenie poprawności zasilenia początkowego bazy 
KSMRP oraz poprawności i kompletności danych gromadzonych w zbiorczej bazie 
danych systemu.

W trakcie testów zostały wykonane procedury wczytywania komunikatu 
zasilającego XML dla jednej bazy danych (PUP), wygenerowanego wcześniej

8 CBOP- Centralna Baza Ofert Pracy i osób poszukujących zatrudnienia. 
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przez wykonawcę z przygotowanej bazy danych. Po wczytaniu tego komunikatu 
otrzymano bazę wyjściową do dalszych testów.

W etapie tym dokonana została weryfikacja poprawności załadowania bazy 
KSMRP, poprzez sprawdzenie danych zgromadzonych w bazie KSMRP 
i porównanie ich z danymi źródłowymi, występującymi w bazach danych systemu 
źródłowego, dla jednej z dwóch baz danych rzeczywistych (PUP9). Porównywanie 
było realizowane poprzez skrypty wykonywane na tabelach baz danych systemów 
źródłowych i w bazie KSMRP, wyniki uzyskiwane były za pomocą narzędzi 
analitycznych MS SQL Server oraz wyników otrzymywanych z aplikacji systemu 
PULS.

Sprawdzenie zakresu informacyjnego bazy KSMRP zostało 
przeprowadzone w odniesieniu do modelu danych przedstawionego w projekcie 
systemu.
Sposób sprawdzania wyników testów:

• brak błędów wykonania funkcji ładowania danych do bazy KSMRP,
• zgodność danych w bazie KSMRP z danymi w systemach źródłowych,
• zgodność zakresu danych w bazie KSMRP z danymi w projekcie systemu 

KSMRP.
Sposób obsługi błędów wykrytych podczas testów:

• błędy krytyczne, powodujące niemożliwość wprowadzenia danych do 
systemu -  do czasu usunięcia błędów proces testowania był zawieszany,

• błędy niekrytyczne -  odnotowywane w raporcie (usuwane w późniejszym 
terminie).

Etap 2: Testowanie rozwiązań analitycznych w systemie KSMRP

Etap ten miał na celu sprawdzenie funkcjonalności KSMRP, dotyczącej 
możliwości wykonywania analiz w zakresie monitorowania rynku pracy. Analizy 
obejmowały:

• dane o bezrobotnych i osobach poszukujących pracy,
• dane o ofertach pracy,
• dane o propozycjach składanych bezrobotnemu,
• dane o świadczeniach wypłaconych bezrobotnemu,
• dane o zdarzeniach w historii bezrobotnego.

W trakcie testów sprawdzono zawartość danych w bazie analitycznej, 
wymiarów i miar dla poszczególnych danych.

W etapie tym przeprowadzona została weryfikacja poprawności 
wyprocesowania bazy analitycznej oraz zaimplementowania wymiarów i miar 
poprzez analizy wykonywane za pomocą pakietu ProClarity. Uzyskiwane wyniki 
były sprawdzane w odniesieniu do danych uzyskanych w etapie 1, a także poprzez 
sprawdzanie wyników uzyskiwanych w różnych przekrojach analitycznych.
Sposób sprawdzania wyników testów:

• brak błędów wykonania procesu analiz,
• zgodność uzyskiwanych wyników z danymi z etapu 1.

9 PUP- Powiatowy Urząd Pracy.
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Sposób obsługi błędów wykrytych podczas testów:
• błędy krytyczne, powodujące niemożliwość przeprowadzania analiz -  do 

czasu ich usunięcia proces testowania był zawieszony,
• błędy niekrytyczne -  odnotowywane w raporcie (były usuwane 

w późniejszym terminie).
Etap 3: Testowanie raportów wytwarzanych w systemie KSMRP, współpracy 
z portalem PSZ i eksportu danych do plików XML

Celem etapu było sprawdzenie funkcjonalności KSMRP, dotyczącej 
możliwości wykonywania zestawień statystycznych, dystrybucji raportów 
w ramach systemu i ich publikacji na zewnątrz za pośrednictwem portalu PSZ oraz 
eksportu danych z bazy KSMRP do plików XML. Testem objęte zostały 
następujące zestawienia:

• sprawozdanie o rynku pracy ówczesne MGiP-01,
• załącznik 1 do sprawozdania MGiP-01 -  bezrobotni według czasu 

pozostawania bez pracy, poziomu wykształcenia i stażu pracy,
• załącznik 2 do sprawozdania MGiP-01 -  bezrobotni według rodzaju 

działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy,
• załącznik 3 do sprawozdania MGiP-01 -  bezrobotni oraz oferty pracy 

według zawodów i specjalności,
• załącznik 4 do sprawozdania MGiP-01 -  w zakresie: poradnictwo 

zawodowe (zestawienie 1.1, 1.2, 1.3), struktura uczestników szkoleń 
w klubach pracy (zestawienie 2.2), szkolenia bezrobotnych 
i poszukujących pracy (zestawienie 3.3, 3.4), stażu i przygotowania 
zawodowego (zestawienie 4.1, 4.2).
W trakcie testów porównywano wyniki uzyskane w sprawozdaniach 

statystycznych z wynikami odpowiadającym im zestawieniach wytworzonych 
w systemie PULS.
Test współpracy hurtowni z portalem PSZ obejmował umieszczenie zestawień 
KSMRP w zasobach przeznaczonych do wymiany danych z Portalem PSZ, 
a następnie przejęcie ich przez Portal i udostępnieniem dla określonych grup 
użytkowników Portalu. Dodatkowo wykonany został test eksportu danych 
z systemu KSMRP w postaci pliku XML - dla potrzeb zewnętrznych pakietów 
statystycznych.
Sposób sprawdzania wyników testów:

• zgodność wyników w zestawieniach KSMRP i w zestawieniach
wygenerowanych z systemu źródłowego. Sprawdzenie obejmowało tylko 
taki zakres informacyjny zestawień KSMRP, który pokrywał się 
z zestawieniami systemu źródłowego; naliczanie wartości nie uległo
zmianie w związku z wprowadzeniem w roku 2005 nowych wzorów
sprawozdań, (podczas wykonywania testów w systemie źródłowym 
występowały zestawienia wg wzoru obowiązującego w roku 2004.),

• dostępność z portalu PSZ zestawień przekazanych z KSMRP,
• poprawnie wygenerowany plik XML z danymi wyeksportowanymi

z KSMRP.
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Sposób obsługi błędów wykrytych podczas testowania:
• błędy krytyczne, powodujące niemożliwość utworzenia zestawień 

statystycznych, brak możliwości udostępnienia zestawień w Portalu i brak 
możliwości wyeksportowania danych do pliku XML -  do czasu usunięcia 
błędów proces testowania niepoprawnej funkcjonalności jest zawieszony,

• błędy niekrytyczne -  odnotowane były w raporcie (usuwane 
w późniejszym terminie).

Etap 4: Testowanie zasilania przyrostowego systemu KSMRP i współpracy z PWD

Etap ten miał za zadanie sprawdzić funkcjonalność KSMRP dotyczącą 
zasilania przyrostowego - danymi za kolejny okres sprawozdawczy: ładowanie 
tych danych do bazy KSMRP i wyprocesowania przyrostu danych w kostkach 
analitycznych.

Zasilanie przyrostowe zostało wykonane poprzez przetworzenie pliku 
XML z danymi dla wybranego jednostki lokalnej. Testowy plik zasilający XML 
został wygenerowany z bazy danych dla wskazanej, rzeczywistej bazy danych.
Dane przyrostowe obejmowały następujący zakres tematyczny:

• bezrobotni i poszukujący pracy, zarejestrowani w ciągu ostatniego m-ca,
• zdarzenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, które miały miejsce 

w ciągu ostatniego m-ca,
• oferty pracy zarejestrowane w ciągu ostatniego m-ca,
• świadczenia wypłacone w ciągu ostatniego m-ca.

Dzięki temu, że wygenerowano plik XML, który zawierał identyczne dane 
jak z ostatniego załadowanego miesiąca, była możliwa prosta weryfikacja
poprawności zasilania przyrostowego. Dodatkowo wykonano test wprowadzenia 
do systemu nowej wersji wybranego słownika, zapisanego również w postaci pliku 
XML.

Oba pliki, zasilający i zawierający słownik, zostały przesłane poprzez 
podsystem PWD. Jednocześnie był to test sprawdzający współdziałanie 
z podsystemem PWD.
Sposób sprawdzenia wyników testów:

• brak błędów wykonania funkcji ładowania danych do bazy KSMRP,
• zgodność danych w bazie KSMRP za dwa ostanie miesiące - dla zakresu 

podanego wyżej. Sprawdzenie zgodności danych odbywało się poprzez 
sprawdzanie danych analitycznych: „Osoby”, „Zdarzenia”, „Oferty”, 
„Świadczenia”.

Sposób obsługi błędów wykrytych podczas testowania:
• błędy krytyczne, powodujące niemożliwość wprowadzenia danych do 

systemu -  do czasu usunięcia błędów proces testowania był zawieszany,
• błędy niekrytyczne -  odnotowywane w raporcie (usuwane w późniejszym 

terminie).
W trakcie testów KSMPR nie stwierdzono błędów, które dawałyby 

podstawę do odrzucenia wykonanego oprogramowania zaś występujące 
niedociągnięcia mieściły się w kryteriach akceptacji oprogramowania.

139



Podsumowanie

Ewolucja architektury oprogramowania od modelu klient-serwer do 
modelu wielo warstwowego a także do usług sieci Web doprowadziła do powstania 
coraz bardziej rozproszonych aplikacji zatem musimy ewoluować w dziedzinie 
testów razem z postępem technologicznym. Testujemy coraz więcej i lepiej 
a rozwój technologii informatycznych stawia przed nami coraz to nowsze 
wyzwania w tej dziedzinie.
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ROZDZIAŁ XIII

OCENA JAKOŚCI DANYCH W HURTOW NI DANYCH  
NA PRZYKŁADZIE KRAJOW EGO SYSTEM U  

M ONITORINGU RYNKU PRACY

Tomasz JERUZALSKJ

Wstęp

Krajowy System Monitoringu Rynku Pracy (KSMRP) to hurtownia 
danych, która swoim zakresem w pierwszej fazie ma objąć obszar rynku pracy. W 
pierwszej kolejności KSMRP mają zasilić dane z systemów informatycznych 
powiatowych urzędów pracy. Systemy te wspierają rejestrację beneficjentów oraz 
realizację ich obsługi (oferowane przez urząd usługi i instrumenty rynku pracy). 
Obecne pilotażowe wdrożenie KSMRP obejmuje dane z głównych urzędów pracy 
w województwie podlaskim i opolskim. Podczas wczytywania komunikatów XML 
z tych dwóch województw, zawierających rzeczywiste dane pojawiły się 
różnorodne problemy związane z jakością danych pozyskiwanych z lokalnych 
systemów funkcjonujących w powiatowych urzędach pracy. Związane są one z 
jednej strony, z odrębnością lokalnych systemów, których celem jest zapewnienie 
spójności rejestrowanych danych na szczeblu lokalnym, z drugiej zaś strony na 
uchybieniach w jakości danych, które mogą mieć małe znaczenie na poziomie 
lokalnym, ale powodują duże problemy przy tworzeniu centralnego zbioru danych.

Jakość danych i jej zapewnianie

Jakość danych jest jednym z najważniejszych problemów, które muszą 
rozwiązać osoby, które w wyniku analizy danych chcą uzyskać sensowne wnioski. 
W przypadku KSMRP przed takim wyzwaniem stoi olbrzymia rzesza specjalistów 
z różnych jednostek merytorycznie zainteresowanych problematyką rynku pracy. 
Zanim jednak dane z systemów informatycznych zostaną udostępnione osobom 
zainteresowanym ich analizą, trzeba uprzednio zapewnić jak największą ich jakość.

W tym celu dane, które są generowane do KSMRP z lokalnych systemów 
informatycznych funkcjonujących w powiatowych urzędach pracy, są poddawane 
różnym weryfikacjom ich poprawności. Weryfikować można poszczególne pola, 
rekordy, tabele oraz istniejące pomiędzy nimi zależności.

Na poziomie pola można sprawdzać, czyjego zawartość ma format zgodny 
z oczekiwanym (np. typ znaków, długość), czy jego wartość zawiera się w 
określonym dla tego pola przedziale (np, kwota wypłacanych świadczeń, wiek), 
czy pole może być puste, oraz czy posiada odpowiednia strukturę (np. 
identyfikator, PESEL, NIP, nr konta bankowego).
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Przy weryfikacji na poziomie rekordu można sprawdzać zgodność między 
polami. Na przykład, czy dla określonego nazwiska zostało podane imię, data 
urodzenie, czy dla określonego stanowiska opisanego w ofercie pracy podano adres 
miejsca pracy, czy dla organizacji klienta określono kod formy własności itp. 
Możemy także sprawdzić, czy zakodowana struktura pola odpowiada innym polom 
w rekordzie. Przykładem takiego pola może być numer ewidencyjny instytucji 
szkoleniowej, który kryje w swojej strukturze informacje o województwie, dacie 
wpisu do rejestru. Innym przykładem jest chociażby numer PESEL, kiyjący w 
swojej strukturze datę urodzenia jej właściciela oraz płeć.

Bardzo ważną dla analizy jest także weryfikacja poprawności na poziomie 
całych tabel oraz relacji pomiędzy odpowiednimi rekordami w jednej lub kilku 
tabelach. Na przykład weryfikacja, czy dla osoby o określonym numerze 
ewidencyjnym zarejestrowano datę urodzenia członka rodziny. Jest to przykład 
dość istotnej walidacji, ponieważ na osób do określonego wieku mogą 
przysługiwać świadczenia dla ich rodziców. Przykładem innej weryfikacji może 
być sprawdzenie, czy dla określonej decyzji jest zarejestrowany wniosek, na 
podstawie którego została wydana decyzja lub, czy określone, zarejestrowane 
zdarzenia/zjawiska występują po sobie w odpowiedniej kolejności.

Miejsca wpływu na jakość danych

Wymienione wyżej weryfikacje można zapewnić na różnych poziomach 
rozwiązania informatycznego. Pierwszym miejscem związanym z KSMRP, gdzie 
można wpłynąć na jakość danych są wymagania homologacyjne. Wymagania 
homologacyjne są dokumentem, który jest podstawą do przeprowadzania 
homologacji systemów informatycznych w administracji publicznej dla obszaru 
praca. Homologacja jest zaś procesem weryfikacji cech funkcjonalnych 
i technologicznych, jednoznacznie określonej wersji oprogramowania użytkowego, 
na zgodność z konkretną oznaczoną wersją wymagań homologacyjnych, 
ogłoszoną przez organ homologujący dla danego obszaru administracji, w zakresie 
spełnienia wymagań określonych w tej wersji jako konieczne. Homologacja jest 
także środkiem do stworzenia jednolitego systemu informatycznego dla danego 
obszaru administracji państwowej i samorządowej, umożliwiającym działanie 
różnego oprogramowania użytkowego w ramach tego samego systemu oraz, w 
przyszłości umożliwiającym współdziałanie systemu z innymi systemami 
działającymi w administracji rządowej i samorządowej.1 Wymagania 
homologacyjne muszą spełniać wszystkie systemy informatyczne funkcjonujące w 
obszarze rynku pracy. Zaliczymy do nich zarówno systemy informatyczne 
,funkcjonujące w powiatowych urzędach pracy jak i Krajowy System Monitoringu

'jeruzalski T., Procedura homologacji w budowie Systemu SYRIUSZ, w: Olejniczak 
Z., Nowak J. (red.), Informatyka w Polityce Społecznej, Polskie Towarzystwo 
Informatyczne, Warszawa 2004 s. 142-143.
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Rynku Pracy. W związku z tym wszystkie założenia, które zostaną zawarte w 
wymaganiach homologacyjnych na temat jakości danych muszą zostać 
zrealizowane w systemach związanych z hurtownią danych rynku pracy.

Wycinek wymagań homologacyjnych, który związany jest z zapewnianiem 
odpowiedniej jakości danych przedstawia tabela 1.

Tablica 1. Wymagania homologacyjne dotyczące integralności
Lp. Wymagania dotyczące integralności
1. Zapewnienie sprawdzania i walidacji wszystkich danych wejściowych:

-  definicja możliwych wartości (‘zakresu’) danych, sprawdzenie danych 
wejściowych ze zdefiniowanym obszarem wartości (‘zakresu’) danych, 
uniemożliwienie wprowadzenia wartości poza zdefiniowanym 
zakresem,

-  definicja wartości domyślnych danych,
-  wspomaganie sprawdzania spójności danych otrzymanych ze źródeł 

zewnętrznych,
-  sprawdzenie kompletności i spójności wprowadzanych danych, tak by 

nie można było wprowadzić niekompletnych rekordów bez komunikatu 
ostrzegającego w przypadku wprowadzania danych wadliwych 
(wyznaczenie minimum informacyjnego dla rekordu).

2. Zapewnienie, że wszystkie dane ze źródeł zewnętrznych są poprawnie 
przetworzone, np.:
-  w system powinny być wbudowane zależności dla każdej funkcji 

wejściowej, tak że funkcja może być wykonana tylko wtedy, gdy 
istnieją wszystkie wymagane dane i są dostępne.

3. Zapewnienie generowania wszystkich danych dla zewnętrznych odbiorców 
- w system powinny być wbudowane zależności dla każdej funkcji 
wyjściowej, tak że funkcja może być wykonana tylko wtedy, gdy istnieją 
wszystkie wymagane dane i są dostępne.

4. Zapewnienie aktualności wszystkich danych w systemie:
-  utrzymanie spójności referencyjnej - zapewnienie, by żadna z 

istniejących danych nie zawierała odniesień do danych, które zostały 
usunięte,

-  zapewnienie korzystania z odpowiednich (aktualnych na datę 
wprowadzanych danych) danych słownikowych.

5. Upewnienie się, że współdziałanie i zależności pomiędzy funkcjami i
rekordami są właściwie rejestrowane, aby zapobiec:
-  aktualizacji danych przez inne funkcje podczas wykonywania danej 

funkcji,
-  wykonaniu funkcji dopóki nie są dostępne wszystkie wymagane dane,
-  wykonaniu funkcji w nielegalnej kolejności poprzez zdefiniowanie 

zależności pomiędzy funkcjami (wraz z wygenerowaniem 
odpowiedniego komunikatu w razie próby nielegalnego wykonania),
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-  równoczesnemu dostępowi w trybie zapisu do tych samych danych w 
bazie danych przez różnych użytkowników (wraz z wygenerowaniem 
odpowiedniego komunikatu w razie takiej próby).

6. System zarządzania bazami danych powinien uniemożliwiać usunięcie 
rekordu z bazy, jeżeli w innych bazach istnieje odniesienie do tego rekordu 
(powinna jednak istnieć możliwość usunięcia danych z bazy przez 
upoważnionego użytkownika wraz z usunięciem powiązań).

7. Zamykanie dostępu do rekordów i baz danych łącznie z obsługą 
mechanizmu blokady (np. dla wykonania złożonej transakcji, dla zapisów 
usuniętych, itd.)..

8. Blokowanie dostępu do specyficznych elementów danych.

Źródło: Specyfikacja Wymagań Homologacyjnych SI Syriusz 2.0, Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy, Warszawa, 20005.

Kolejnym miejscem, gdzie możemy zadbać o odpowiednią jakość danych, 
które trafiają do KSMRP są systemy informatyczne w powiatowych urzędach 
pracy. Muszą one, jak już zostało wyżej wspomniane, spełniać wymagania 
homologacyjne. Oprócz nich, poprzez różne walidacje zarówno proste jak i 
złożone, systemy te mogą zapewniać dodatkowe weryfikacje wpływające na jakość 
danych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że im więcej walidacji nałożymy na 
pola, rekordy czy też tabele, tym bardziej wydłuża się czas reakcji systemu. 
Systemy w urzędach pracy wspomagają obsługę, beneficjentów obszaru rynku 
pracy w tym bezrobotnych, których czasami cała rzesza ustawia się w kolejce do 
obsługi przez urzędnika i muszą być szczególnie wrażliwe na reżim czasu obsługi. 
System musi umożliwiać obsługę bezrobotnych w dość rozsądnym czasie. Trzeba, 
więc niekiedy pójść na kompromis i zrezygnować ze zbyt wyrafinowanych 
weryfikacji danych wejściowych przez system informatyczny.

Ostatecznym miejscem wpływania na jakość danych jest sama hurtownia. 
W hurtowni można zastosować podobne walidacje, które są wymagane w 
systemach informatycznych zasilających hurtownię danymi oraz rozbudować ją  o 
nowe, które zostaną wsparte procedurami, które automatycznie wyeliminują 
błędy/niedoskonałości w danych, np. wzbogacając dane. Zastosowanie na 
poziomie hurtowni walidacji, które istnieją na poziomie zasilających systemów 
informatycznych (walidacja formatu danych, walidacja zgodności z wartościami 
słownikowymi, walidacja z warunkami nałożonymi na rekordy lub tabele itp.) dają 
nam pewność, że podczas generowania komunikatu zasilającego hurtownię nie 
pogorszyła się jakość danych. Nowe walidacje można zastosować w hurtowni, 
jeżeli należy mieć (a zawsze należy) zapewnione dodatkowe weryfikacje, które nie 
są wskazane w systemach zasilających oraz kiedy występuje potrzeba dla 
zapewnienia odpowiedniej jakości danych nałożyć warunki dotyczące danych 
pochodzącymi z kilku różnych źródeł.

Oprócz automatycznych rozwiązań programistycznych na poziomie 
hurtowni, można jeszcze zastosować wyspecjalizowane narzędzia do poprawy
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jakości danych. Narzędzia służące do standaryzacji danych, deduplikacji lub też 
wzbogacania danych. Obecnie w KSMRP nie ma takich narzędzi, ponieważ ze 
względu na jednolite obecnie źródło danych, zasilając można zautomatyzować 
procedury, które wpłyną na lepszą jakość danych. Jednak, gdy hurtownia będzie 
zasilana danymi z różnych źródeł możliwe, że stanie się niezbędne użycie narzędzi 
wyspecjalizowanych do poprawy jakości danych.

Opisane wyżej poziomy wpływu na zapewniania jakości danych obrazuje 
rysunek 1.

KRAJOWY SYSTEM 
MONITORINGU RYNKU PRACY 

(KSMRP)

SYSTEMY INFORMATYCZNE 
RYNKU PRACY

Rys. 1 Poziomy wpływu na jakość danych 
Źródło: opracowanie własne.

Problemy z jakością danych w KSMRP oraz sposoby ich rozwiązania

Jednym z problemów dotyczących jakości danych w KSMRP okazały się 
dane słownikowe, które można podzielić w zależności na rodzaju słownika, z 
którego pochodzą na dane: ze słowników systemowych, centralnych lub lokalnych. 
Dane ze słowników systemowych i centralnych muszą mieć wartości identyczne w 
każdym systemie informatycznym powiatowego urzędu pracy. Dane z lokalnych 
słowników nie muszą być takie same w systemach informatycznych powiatowych 
urzędów pracy, ponieważ wartości słownikowe definiowane są lokalnie na 
poziomie powiatu. Chociaż słowniki lokalne mają często centralnie narzuconą 
tematykę, to jednak ich lokalne wartości nie muszą być takie same. Dowolnie 
definiowane wartości słowników trudno jest zebrać w centralny zbiór. Przykładem 
takiego słownika jest słownik narodowości, który w różnych powiatach posiada 
różne kody. Różne kody uniemożliwiają centralną interpretację takich danych w 
KSMRP. W celu ujednolicenia wartości danych trzeba przekodować istniejące
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słowniki względem jednego wzoru. Można to zrobić na dwóch poziomach, 
lokalnym i centralnym. Na poziomie centralnym (KSMRP) można uspójnić 
słowniki poprzez zastosowanie narzędzia do weryfikacji jakości danych, albo 
poprzez zakodowanie procedury translującej lokalne słowniki według centralnego 
wzorca. Taka procedura mogłaby być wykonana także na poziomie lokalnym. Do 
hurtowni danych byłyby wtedy wysyłane dane o jednakowych kodach ze 
wszystkich lokalizacji. Za takim rozwiązaniem przemawia to, że na poziomie 
hurtowni danych nie powinniśmy za bardzo ingerować w dane. Poza tym, jeśli we 
wszystkich lokalizacjach byłyby takie same wartości słowników nie byłoby 
problemu z łączeniem danych jednostki głównej PUP oraz jej filii na poziomie 
powiatu, w razie zaistnienia takiej potrzeby (na obszarze jednego powiatu może 
funkcjonować kilka oddzielnych instalacji tego samego systemu informatycznego, 
które łącznie obsługują cały powiat). W taki jednak sposób następuje zmiana 
słowników lokalnych na słowniki centralne. Pozostaje, więc do dyskusji, które 
słowniki lokalne mogą zostać przekodowane na słowniki centralne, na potrzeby 
wdrożenia KSMRP, a które trzeba uspójniać na poziome centralnym w celu 
zapewnienia lokalnej odrębności pomiędzy urzędami. Za lokalnym „ulepszaniem 
danych” przemawia także fakt, że urzędy pracy muszą wykonywać lokalnie 
ustawowe statystyki. Poprawa lokalna danych nie tylko jest, więc użyteczna dla 
KSMRP, lecz także dla lokalnej sprawozdawczości.

Wbrew pozorom okazało się też problemem zapewnienie odpowiedniej 
jakości danych ze słowników centralnych i systemowych, które z założenia 
powinny być identyczne we wszystkich systemach urzędów pracy. Otóż w 
obszarze rynku pracy funkcjonowały i funkcjonują różne systemy informatyczne. 
W przeszłości nie było wymagane, aby we wszystkich tych systemach wartości 
słownikowe były identyczne. W związku z tym wartości słowników centralnych i 
systemowych w różnych systemach mogą się różnić. Okazało się także, że wartości 
słowników centralnych mogą się nawet różnić w obrębie jednego systemu 
informatycznego. Różne wartości wynikają w takim przypadku z migracji danych z 
innych systemów informatycznych. Pojawił się też jeszcze inny powód różnicy w 
słownikach centralnych. Wyniknął on z braku odpowiedniej lokalnej pielęgnacji 
systemów informatycznych. Nie we wszystkich lokalnych instalacjach 
funkcjonował aktualny słownik centralny z aktualnymi wartościami, czasami 
nawet instalacje systemu jednego dostawcy oprogramowania miały różne wersje. 
W tym przypadku rozwiązanie może mieć tylko jedną słuszną opcję. Wszystkie 
wartości słowników centralnych powinny zostać ujednolicone we wszystkich 
systemach informatycznych i we wszystkich instalacjach w powiatowych urzędach 
pracy. Między innymi do ujednolicenia wartości słownikowych zostało stworzone 
oprogramowanie, którego celem jest diagnoza bazy danych pod kątem 
przedstawienia w postaci raportu nieprawidłowości dotyczących zarejestrowanych 
danych w celu ich poprawy.

Innym problemem, związanym z jakością danych przesyłanych do 
KSMRP, okazały się niepoprawne wartości danych rejestrowane w systemach 
informatycznych urzędów pracy. Zaliczyć do nich można błędne daty (na przykład
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funkcjonowały w systemie błędnie wprowadzone lata: 199, 200, 205, 998, 999). 
Okazało się, że walidacje nałożone na pole daty umożliwia wprowadzenie lat 
trzycyfrowo i użytkownicy systemów informatycznych w powiatowych urzędach 
pracy, przez pomyłkę, mogli wprowadzić daty, w których w oznaczeniu roku 
brakowało jednej cyfry.

Tak, jak i we wcześniejszych przypadkach ten problem można rozwiązać 
na poziomie lokalnym i poziomie hurtowni danych, poprzez przekodowanie 
błędnych wartości na poprawne. Również i w tym przypadku, lepszym miejscem 
do poprawy danych jest szczebel lokalny, gdzie te błędy powstają, i gdzie można 
szybciej znaleźć poprawne wartości dla błędów w danych. Przy czym, ze względu 
na olbrzymie wolumeny danych w bazach, niezbędne staje się wykorzystanie 
oprogramowania diagnostycznego, które pomogłoby urzędnikom w znajdowaniu i 
poprawianiu błędów. Na potrzeby KSMRP zostało stworzone takie 
oprogramowanie. Jego celem jest diagnoza baz danych systemów informatycznych 
wykorzystywanych w powiatowych urzędach pracy. Podczas diagnozy 
raportowane są wyżej wymienione błędy oraz inne niezgodności takie, jak: 
niepoprawne wartości pól, niewłaściwa kolejności zarejestrowanych zdarzeń, braki 
obligatoryjnych danych wysyłanych do KSMRP itp. Wynikiem diagnozy jest 
raport błędów ze wskazaniem, w którym miejscu w systemie należy dokonać 
poprawy. Podczas przeprowadzania diagnozy w pilotażowych urzędach pracy 
okazało się, że raporty z błędami zawierają niekiedy tysiące nieprawidłowości w 
danych lub zależnościach pomiędzy nimi. Po wstępnej analizie można było jednak 
zauważyć, że w większości przypadków były to powtarzające się 
nieprawidłowości. Wynikały one głównie z rutynowego, niewłaściwego 
postępowania urzędników wprowadzających dane do systemów informatycznych, 
na które pozwalały walidacje zaimplementowane w tych systemach, a raczej ich 
brak. Ten rodzaj błędów można było w dość łatwy sposób wyeliminować stosując 
procedurę, która automatycznie skorygowała nieprawidłowości. Część błędów 
zawartych w raportach sprawiła jednakże dość duże problemy. Jedne, bowiem 
systemy informatyczne stosowane w urzędach pracy zastąpiły inne systemy, z 
których dane były migrowane do nowych baz danych. W celu bezproblemowego 
przemigrowania danych często w nowych systemach były wyłączane walidacje. W 
taki sposób, niekiedy do baz danych, mogły trafić niepoprawne dla nowych 
wymagań dane. Jeżeli już na etapie rutynowej obsługi jest możliwość edytowania 
takich pól w aplikacji, wówczas zmniejsza się skala problemu, ponieważ 
użytkownicy końcowi mogą takie dane poprawić. W przeciwnym wypadku dane 
może poprawić jedynie administrator systemu w porozumieniu z merytorycznym 
użytkownikiem aplikacji.

Oprócz diagnozy baz danych zostało też umożliwione wykonanie lokalnej 
walidacji komunikatów XML (komunikaty zasilających KSMRP), generowanych 
z SI urzędów pracy ze schematem XSD oraz z warunkami zaimplementowanymi w 
KSMRP (zgodność z bazą danych KSMRP). W przypadku pojawienia się 
nieprawidłowości, podczas walidacji komunikatów XML, użytkownicy SI urzędów 
pracy otrzymują czytelny komunikat określający miejsce w systemie, w którym

147



należy poprawić błędy. Po przeprowadzeniu diagnozy baz danych i walidacji ze 
schematem XSD poprawiany komunikat zostaje zakwalifikowany do wczytania, do 
KSMRP.

Podsumowanie

Zastosowanie odpowiedniej weryfikacji danych, zarówno na poziomie 
lokalnym, skąd generowane są komunikaty zasilające KSMRP, jak i na poziomie 
centralnym, gdzie komunikaty są wczytywane do hurtowni, znacznie polepsza 
jakość danych przeznaczonych do analizy. Sztywne walidacje uniemożliwiają 
wprowadzenie błędnych wartości, zaś weryfikacje takie jak diagnoza baz danych 
SI urzędów pracy pomagają zidentyfikować i poprawić nieprawidłowości, które 
pojawiły się w bazach danych, np. w wyniku migracji danych z innych systemów. 
Generowanie raportów, podczas diagnozy, daje też dodatkową informację 
użytkownikom systemu informatycznego. Uświadamia ich o skali popełnianych 
nieprawidłowości podczas wprowadzania danych do systemu, przez co mobilizuje 
do większej dbałości o jakość wprowadzanych danych, co z kolei owocuję wyższą 
jakością danych dostępnych do analizy w Krajowym Systemie Monitoringu Rynku 
Pracy.
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ROZDZIAŁ XIV

IDENTYFIKACJA I M ETODY ZAPOBIEGANIA RYZYKU  
W  PROJEKTACH INFORM ATYCZNYCH REALIZOW ANYCH  

W  ADM INISTRACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE  
PROGRAMU SI SYRIUSZ

Paweł KOZUB

Wstęp

W realizacji dużych projektów informatycznych dla administracji 
publicznej ma miejsce powtarzanie się pewnych, charakterystycznych zjawisk. 
Często są to przedsięwzięcia zakrojone na szeroką skalę, ich realizacja przebiega 
powolnie, odbierane systemy informatyczne tylko w części spełniają oczekiwania, 
co w konsekwencji prowadzi do tego, że część tych projektów kończy się 
niepowodzeniem. W artykule przedstawiono propozycje metod zapobiegania 
ryzyku w projektach informatycznych realizowanych w administracji publicznej, 
wypracowanych przez DI MPiPS podczas pracy nad programem SI Syriusz.

Program Syriusz jest dobrym przykładem tego, na jakie zagrożenia 
narażone są projekty informatyczne prowadzone w polskiej administracji 
publicznej.

Program Syriusz -  nieco historii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i szukając szans 
radykalnej poprawy sytuacji na rynku pracy, tzn. zmniejszenia bezrobocia i 
ograniczenia zjawisk niekorzystnych, a dalej, marginalizacji społecznej, 
postanowiono stworzyć i zrealizować wizję nowoczesnego, kompleksowego 
rozwiązania informatycznego, które przyspieszy i usprawni procesy obsługi 
klientów urzędów pracy i pomocy społecznej. Przyczyni się do ułatwienia dostępu 
do usług społecznych w miejscu zamieszkania, co spowoduje, że staną się one 
tańsze, wzrośnie ich skuteczność i efektywność oraz poszerzy się ich zakres i 
wzrośnie standard.

W związku z tym, w lipcu 2002 roku, rozpoczęto prace w Programie 
„SYRIUSZ”, który jest jednym z kluczowych przedsięwzięć informatycznych, 
realizowanych przez Ministerstwo w najbliższym czasie. Jego efektem i głównym 
produktem będzie nowoczesny, jednolity i zintegrowany system informatyczny dla 
obszaru usług społecznych.1

1 W Programie „SYRIUSZ” przyjęto, że obszar usług organów zatrudnienia (w tym 
urzędów pracy), podmiotów realizujących świadczenia rodzinne i jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, jest nazywany: obszarem usług społecznych.
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Przyjęta koncepcja realizacji systemu zakładała możliwość finansowania 
poszczególnych zadań Programu „SYRIUSZ” z Funduszu Pracy, środków 
budżetowych, jak również ze środków własnych wykonawców systemu. 
Pojawienie się nowych uwarunkowań zewnętrznych stworzyło możliwość 
finansowania realizacji, niektórych elementów systemu również ze środków 
unijnych: PHARE i EFS2.

Specyfiką takiego sposobu finansowania była możliwość wycinkowej 
realizacji programu (poprzez projekty). Program został podzielony na 
zadania/projekty, które są wykonywane w określonym porządku i razem przynoszą 
określone cele strategiczne. Poszczególne projekty mogły być realizowane w 
momencie pojawienia się źródeł finansowania. Na samym początku realizacji 
programu brak wszystkich środków nie powodował wstrzymania prac. Prowadzone 
w ramach Programu przetargi na wykonanie wymagań na system, wykonanie 
komponentów części biznesowej systemu, sieci rozległej oraz na realizację 
poszczególnych podsystemów, stanowią oddzielne kontrakty z różnymi 
wykonawcami, co przekłada się na projekty realizujące poszczególne zadania, 
elementy programu.

W związku z tym do zarządzania powyższym projektem, jak również 
całym programem „SYRIUSZ” i realizowanymi w jego ramach innymi projektami, 
wykorzystano elementy metodyki PRINCE2, opracowanej przez CCTA/OGC.3 
Wybór metodyki PRINCE2 do zarządzania poszczególnymi projektami w ramach 
programu SYRIUSZ uwarunkował również metodę zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z metodyką PRINCE24 zarządzanie ryzykiem należy do 
komponentów zarządzania programem informatycznym. Samo ryzyko wynika z 
uwarunkowań obiektywnych, które odnoszą się do każdego przedsięwzięcia. 
Uwarunkowania szczególne (specyficzne) są właściwe konkretnemu projektowi i 
ich oddziaływanie może być w dużym zakresie sterowalne. Z ryzykiem wiążą się 
konkretne policzalne koszty, które mogą nastąpić jeżeli konkretne zagrożenie 
nastąpi.

Sama ocena ryzyka prowadzona nieprzerwanie od początku trwania 
programu do chwili obecnej -  czyli około czterech lat, daje dobre rezultaty i jest 
użytecznym narzędziem dla kierownictwa programu. Jednak sama wiedza o 
możliwości i prawdopodobieństwie wystąpienia danego elementu ryzyka to 
dopiero początek procesu analizy ryzyka programu. Niezmiernie ważnym etapem 
analizy stało się więc wypracowanie metod zapobiegania lub minimalizacji 
skutków wystąpienia ryzyka.

Specyfika działania administracji publicznej sprawia, że ryzyko projektów 
informatycznych w jej instytucjach ma inny obraz niż ryzyko projektów

2 Phare -  Program pomocy realizowany przez Unię Europejską; EFS -  Europejski Fundusz 
Społeczny -  fundusz strukturalny UE kierowane na rozwój zasobów ludzkich.
3 Ken Bradley, Podstawy metodyki PRINCE2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., 
maj 2002.
4 szerzej w: Ken Bradley, Podstawy metodyki PRINCE 2, Centrum Rozwiązań 
Menedżerskich, Warszawa, 2003.
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prowadzonych prze firmy komercyjne. Szczególnie silnie uwidacznia się to min. w 
elementach ryzyka z grup politycznych i społecznych, organizacyjnych i 
związanych z czynnikiem ludzkim oraz prawnych i regulaminowych.

Przykłady metod obniżających ryzyko projektu

Elementy ryzyka programu SI Syriusz pogrupowano w kilka „grup 
ryzyka”, co znacznie ułatwiło ich analizę oraz pozwoliło na odpowiednie 
przypisanie poszczególnych elementów do „właścicieli ryzyka”. Właścicielem 
danego ryzyka są osoby (podmioty), które zajmują najlepszą pozycję do jego 
śledzenia i przeciwdziałania. Może być to członek zespołu projektowego lub 
wyjątkowo ktoś spoza projektu.

Grupy ryzyka w programie Syriusz przedstawiają się następująco:

1. Ryzyko polityczne i społeczne.

Program SYRIUSZ wpisany jest ściśle w kontekst polityczny i społeczny. 
Przede wszystkim głębokie zmiany uregulowań ustawowych w obszarze 
zabezpieczenie społeczne i rynek pracy stanowią najpoważniejszą kategorię 
ryzyka.

2. Ryzyko środowiskowe i wynikające z sił wyższych.

Można przyjąć, że ta grupa ryzyka ma uwarunkowania leżące "daleko" poza 
programem i w znacznym stopniu prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest 
hipotetyczne.

3. Ryzyko strategiczne.

Ta grupa ryzyka łączy się z  trafnością podjęcia decyzji co do czasu i skali 
przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcie trafności decyzji, a więc zasadność podjęcia 
ryzyka strategicznego - realizacji programu SYRIUSZ - będzie najczęściej 
przedmiotem sporów i kontrowersji.

4. Ryzyko ekonomiczne, finansowe i rynkowe.

Dla programu SYRIUSZ ta grupa ryzyka związana jest z  dostępnością środków 
finansowych, ale także uzasadnieniem ekonomicznym. Nie bez znaczenie jest: 
czy i w jakim stopniu SYRIUSZ będzie realizował oczekiwania społeczne.

5. Ryzyko prawne i regulaminowe.

Kategoria odnosi się zarówno do uwarunkowań czysto formalnych, chociaż 
niektóre z nich mogą mieć wymiar polityczny i społeczny.

6. Ryzyko organizacyjne, zarządzania i związane z czynnikiem ludzkim.

Ta kategoria ryzyka obejmuje "stopień gotowości" podmiotu realizującego 
program do zdania. Trzeba tutaj koniecznie uwzględnić kulturę organizacji.

7. Ryzyko techniczne, operacyjne i związane z infrastrukturą.
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Dla sukcesu całości przedsięwzięcia istotny jest wybór środowiska projektowo 
- programowego, sposobu i stylu zarządzania, stanu aktualnego infrastruktury. 

Ze względu na złożoność programu łączne oszacowanie ryzyka uznano za 
niewystarczające. Konieczne stało się przeprowadzenie, jego podziału na elementy 
składowe i dokonanie ich opisu oraz oddzielnego oszacowania. Dlatego też zespół 
oceniający ryzyko projektu zajął się wyznaczeniem zagrożeń dla każdej z siedmiu 
grup, w których ryzyko było analizowane. Ma to na celu znalezienie tych grup, w 
których występują największe zagrożenia dla projektu, oraz wypracowanie metod 
zabezpieczających przed nimi.

Dla współczynnika ryzyka, który stanowił odniesienie dla pomiaru 
zmienności ryzyka w czasie, zgodnie z propozycją zawartą w metodyce PRINCE2 
przyjęto następującą skale oceny ryzyka:

• współczynnik ryzyka poniżej 2,0 -  niskie ryzyko,
• współczynnik ryzyka 2,0 do 2,2 -  umiarkowane ryzyko,
• współczynnik ryzyka 2,2 do 2,6 -  wysokie ryzyko,
• współczynnik ryzyka powyżej 2,6 -  bardzo wysokie ryzyko.

Ryzyko polityczne i społeczne

Już podczas początkowych prac nad programem stało się wyraźnie 
widoczne, że jednymi z największych zagrożeń dla niego są elementy ryzyka, które 
można zakwalifikować do grupy elementów politycznych i społecznych. 
Upatrywano tutaj takich zagrożeń jak:
1. Zmiany nadzoru ze strony Ministerstwa nad projektem.
2. Formułowanie i wymuszanie celów programu innych niż planowane, przez 

członków kierownictwa organizacji i departamenty merytoryczne.
3. Negatywne nastawienie Rady Użytkowników do projektu.

Poziom ryzyka w tej grupie, przez cały okres trwania programu, zawierał 
się w przedziale od umiarkowanego do wysokiego ryzyka. W roku 2004 i pod 
koniec 2005 oraz na początku roku 2006 poziom ryzyka w tej grupie sięgnął 
bardzo wysokiego poziomu. Miało to swoje źródła w zmianach organizacyjnych w 
ministerstwie (2004 r. -  przekształcenie MGPiPS w MGiP i MPS, oraz pod koniec 
2005 r. ponowna zmiana powstanie MPiPS oraz wydzielenie MG) skutkujących 
dużą rotacją w kierownictwie oraz związanymi z tym zaburzeniami procesów 
decyzyjnych w organizacji. Dynamikę ryzyka tej grupy obrazuje wykres 1.
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Polityczne i społeczne

Wykres 1. Dynamika grupy ryzyka Polityczne i społeczne 
Źródło: Opracowanie własne.

Metodami prowadzącymi do minimalizacji zagrożeń z tej grupy było min: 
pozostawienie nadzoru nad projektu osobie ze ścisłego kierownictwa Ministerstwa, 
właściwa działalność informacyjna o pracach prowadzanych w projekcie, ścisła 
współpraca z Radą użytkowników i Zespołem doradczym.

Dobrym przykładem na zapobieganie ryzyku w tej grupie są działania 
redukujące ryzyko związane z możliwością wymuszania i formułowania celów 
programu innych niż planowane. W tym celu „Dokument otwarcia programu 
Syriusz”, oraz kolejne dokumenty etapowe są zatwierdzane przez kierownictwo 
ministerstwa, co daje gwarancję stabilności prac nad systemem informacyjnym. 
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem minimalizującym to ryzyko, było wydanie 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy i 
związanej z nim specyfikacji wymagań homologacyjnych dla komponentów SI 
Syriusz, zawierającej opis wymagań i standardów obowiązujących przy tworzeniu 
komponentów SI SYRIUSZ, niezależnie, czy są tworzone przez jednego, czy przez 
różnych dostawców. Standardy te dotyczą przede wszystkim:

• zakresu informacyjnego SI SYRIUSZ i poszczególnych komponentów,
• wymaganej funkcjonalności komponentów,
• wymagań na komunikację komponentu z innymi komponentami i z

otoczeniem Systemu,
• wymagań ogólnych -  pozafunkcjonalnych.

Ryzyko Strategiczne i handlowe

Grupa zagrożeń strategicznych i handlowych obejmuje elementy ryzyka 
takie, jak:
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1. Nieznani i niesprawdzeni dostawcy usług.
2. Brak systemu zarządzania projektem po stronie dostawcy.
3. Niechęć zamawiającego w stosunku do usług konsultingowych.

Zagrożenie w tym obszarze kształtowało się w zakresie wysokiego i bardzo 
wysokiego ryzyka. Wynikało to z obaw, że zgodnie z założeniami, przewidywano 
jednoczesne prowadzenie wielu projektów w ramach programu, co mogło 
doprowadzić do zbytniego obciążenia pracowników w kilku projektach 
równocześnie. Równocześnie obawiano się angażowania wielu dostawców usług 
dla projektów co stwarzało ryzyko, że dopuszczone do prac zostaną firmy nie 
spełniające wysokich standardów jakościowych.

Strategiczne i handlowe

Wykres 2. Dynamika grupy ryzyka: strategiczne i handlowe 
Źródło: Opracowanie własne.

W celu minimalizacji ryzyka, w tej grupie już w fazie inicjowania 
programu założono, że dostawcą usług dla projektu Syriusz muszą być firmy o 
uznanej pozycji rynkowej, mające duże doświadczenie w prowadzeniu 
przedsięwzięć o podobnym stopniu trudności, oraz posiadająca dobre metody 
zarządzania projektami. Z tego powodu tylko firmy spełniające takie wymagania 
zostają zaproszone do postępowań przetargowych (przetargi ograniczone).

Przewidywane obawy przedstawicieli Ministerstwa, a nawet niechęć 
użytkowników końcowych projektowanego systemu do usług konsultingowych, 
kierownictwo projektu niweluje za pomocą właściwej polityki informacyjnej -  
konferencje, seminaria (roadshows), strona internetowa programu itd., włączaniem 
użytkowników końcowych do prac projektowych i konsultacji.

Bardzo ważnym działaniem DI MPiPS było również opracowanie i 
wdrożenie wzorcowej metodyki prowadzenia projektów opartej o metodykę 
PRINCE 2, co pozwoliło na sprawne zarządzanie projektami, wprowadzono 
również odpowiednie zarządzanie jakością co zaowocowało otrzymaniem przez
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departament certyfikatu ISO 9001:2001. Działania te pozwoliły na zdecydowane 
poprawienie sprawności i podwyższenie jakości pracy DI MPiPS.

Ryzyko ekonomiczne, finansowe i rynkowe

Elementy ryzyka zidentyfikowane w tej grupie to:
1. Brak zasobów finansowych.
2. Brak kontroli harmonogramu i kosztów.

Zagrożenie w tej grupie jest stosunkowo niskie. Pod koniec 2005 i 
pierwszej połowie roku 2006 ryzyko w tej grupie wzrosło z powodu zmian 
organizacyjnych w ministerstwie i związanych z tym problemach, z 
przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych, co doprowadziło do opóźnień 
w rozpoczęciu kilku projektów programu.

W celu zmniejszenia ryzyka braku środków finansowych, środki finansowe 
dla programu pochodzą zarówno z Funduszu Pracy jak i środków unijnych (Phare, 
EFS -  dwa duże projekty na 80 min. zł) nie istnieje obawa przed ich brakiem, a 
raczej o ich sprawne wykorzystanie poprzez odpowiednie prowadzenie procedur 
przetargowych. Kontrola kosztów jest prowadzona poprzez wnikliwą analizę 
popartą audytem zewnętrznym. Prowadzone jest właściwe planowanie wydatków i 
analizę dostępnych środków, oraz stara się maksymalnie zaabsorbować istniejące 
zasoby informatyczne.

Ekonomiczne, finansowe i rynkowe

Wykres 3. Dynamika grupy ryzyka ekonomiczne, finansowe i rynkowe 
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryzyko prawne i regulaminowe

Ta grupa ryzyka jest jedną z krytycznych dla powodzenia programu, z racji 
uwarunkowań prawnych i politycznych zakresu SI Syriusz. Zagrożenia 
zidentyfikowane w tej grupie mogły pozostawione bez kontroli łatwo doprowadzić 
do upadku przedsięwzięcia. Właściwie w trakcie trwania całego projektu ryzyko w 
tej grupie jest określane jako bardzo wysokie.

Najważniejsze zagrożenia zidentyfikowane w tym obszarze to:
1. Zmiana poszczególnych ustaw i rozporządzeń.
2. Zagrożenia związane z decyzyjnością i rozstrzyganiem problemów związanych 

z realizacją projektu.
Poziom ryzyka tej grupy cały czas kształtuje się na wysokim i bardzo 

wysokim poziomie. Wynika to z dużej płynności stanu prawnego, na którym 
opierają się poszczególne aplikacje systemu, skutkujące tym, że niektóre aplikacje 
muszą być zmieniane jeszcze przed ostatecznym ich ukończeniem przez 
wykonawców. Na wysoki poziom ryzyka wpływ ma również dynamiczna sytuacja 
w ministerstwie, częste zmiany organizacyjne mają duży wpływ na projekty 
prowadzone w ramach programu.

Prawne i regulaminowe

Wykres 4. Dynamika grupy ryzyka: prawne i regulaminowe 
Źródło: Opracowanie własne.

Jako, że ryzyko zmiany ustaw i rozporządzeń leży poza możliwościami 
bezpośredniego oddziaływania kierownictwa projektu, działania jakie podjęto to 
bezpośrednie kontakty z departamentami merytorycznymi Ministerstwa, a także 
takie zarządzanie, aby możliwe było sprawne wprowadzenie ewentualnych zmian. 
W budowie poszczególnych elementów systemu stosuje się rozwiązania dążące do 
jak największej elastyczności projektowanego SI. Ma to na celu uodpornienie 
procesu na zmiany prawne poprzez możliwość łatwej modyfikacji jego elementów.
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Ryzyko organizacyjne, zarządzania i związane z czynnikiem ludzkim

Grupa związana z elementami ryzyka obejmującymi zagadnienia 
organizacyjne, zarządzania i związane z czynnikiem ludzkim obejmuje 
kilkadziesiąt elementów i jest największą w tabeli zagrożeń. W trakcie kolejnych 
przeglądów zostało dodanych kilka kolejnych elementów ryzyka, które zostały 
zidentyfikowane w trakcie trwania prac nad programem.

Ryzyko w tym obszarze, w czasie trwania programu zmieniało się od 
wysokiego do niskiego poziomu zagrożenia. Wysokie zagrożenie wynikało z faktu, 
że produkty projektów programu zależą w głównej mierze od efektów pracy 
umysłowej zespołu, a mniej od zasobów technicznych.
Najważniejsze elementy w tej grupie to min.:
1. Brak lub zły przepływ informacji.
2. Zbytnie rozproszenie lokalizacyjne i organizacyjne.
3. Utrudniony dostęp do informacji.
4. Niedostateczne uczestnictwo użytkowników końcowych w pracach 

związanych z projektem.
5. Złe określenie procedur akceptacyjnych produktów programu.

Wykres 5. Dynamika grupy ryzyka: organizacyjne, zarządzania i związane z czynnikiem
ludzkim 

Źródło: Opracowanie własne.

Elementy ryzyka z tej grupy znajdują się pod baczną uwagą zarówno 
zespołu analizującego ryzyko, jak również kierownictwa i całego zespołu 
projektowego. W celu zminimalizowania zagrożenia w tym obszarze wypracowano 
wiele działań zaradczych. Są to min.: rygorystyczne przestrzeganie ustaleń
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dotyczących podziału czasu przez zespół projektowy, kierowników 
poszczególnych projektów i Dyrektora Programu. Ochrona członków zespołów 
projektowych przez Dyrektora Projektu przed próbami obciążenia członków 
zespołu projektowego dodatkowymi pracami pozaprojektowymi. Intensywne 
wprowadzanie mechanizmów pracy grupowej. Zbudowanie w Zespole 
Projektowym świadomości potrzeby pracy grupowej. Zdefiniowanie standardów 
zarządzania projektem i standardów jakościowych w oparciu o metodykę 
PRINCE2. Sprawne zarządzanie programem. Kontrola i zarządzanie zmianą. 
Przestrzeganie stosowania standardów.

Wraz z upływem czasu trwania programu poziom ryzyka zmniejsza się, 
również dzięki nabywaniu przez zespół projektowy coraz większego 
doświadczenia w projektowaniu systemów informatycznych, rozwojem 
zawodowym i nabywaniem nowych kwalifikacji przez poszczególnych 
pracowników.

Z powodu ograniczeń dotyczących zasobów ludzkich, najtrudniejszym do 
eliminacji ryzykiem jest nadmierne obciążenie pracą pracowników co w pewnym 
zakresie eliminowane jest zatrudnieniem części osób na umowy zlecenia oraz 
zlecaniem niektórych prac analitycznych firmom zewnętrznym.

Elementy ryzyka z tej grupy dotyczące możliwości stworzenia systemu 
niezgodnego z oczekiwaniami użytkowników końcowym spowodowanego 
niezrozumieniem podstaw biznesowych budowanego systemu, minimalizowane są 
poprzez min., organizowanie spotkań i warsztatów z przedstawicielami służb 
zatrudnienia i pomocy społecznej, włączanie użytkowników do prac bieżących, a w 
szczególności do konsultacji -  stworzenie Rady Użytkowników, stosowanie 
wdrożeń pilotażowych, pozwalających na zapoznanie się szerszej grupy 
użytkowników z nową aplikacją, oraz wykrycie ewentualnych błędów 
nieujawnionych w procesie testowania.

Ryzyko techniczne, operacyjne i związane z infrastrukturą

Grupa zagrożeń technicznych, operacyjnych i związanych z infrastrukturą 
obejmuje głównie elementy ryzyka takie jak:
1. Ograniczenia odnośnie terminu zakończenia projektu. Nierzeczywiste, 

niedoszacowane terminy realizacji prac projektu,
2. Brak wypracowanych standardów zarządzania dokumentacją.
3. Dostępność standardów zarządzania projektem (brak standardów dotyczących 

zapewnienia j akości).
Ocena ryzyka w tej grupie wahała się od wysokiego do niskiego 

zagrożenia, istnieje obawa, czy założony termin zakończenia programu jest realny, 
dużego iyzyka upatrywano również w tym czy nowa dla Departamentu 
Informatyki metodyka zarządzania projektem zostanie odpowiednio szybko 
opanowana i zaakceptowana przez zespół projektowy, jednak wraz z czasem 
trwania programu ryzyko to zmniejsza się.
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Wykres 6. Dynamika grupy ryzyka: techniczne, operacyjne i związane z infrastrukturą
Źródło: Opracowanie własne.

W celu zapewnienia standardów jakościowych budowanych aplikacji, 
podjęto kroki zmierzające do wdrożenia w DI MPiPS standardów jakościowych 
zgodnych z normą ISO 9001:2001, zakończonych uzyskaniem przez Departament 
certyfikatu ISO 9001:2001 w 2005 roku.

W celu minimalizacji zagrożeń podjęto działania zmierzające min. do 
ścisłej kontroli organizacji pracy, delegacji uprawnień, zatrudnienia dodatkowego 
personelu w celu odciążenia zespołu projektowego. Aby uniknąć możliwego 
opóźnienia projektu, kierownictwo projektu wypracowało ścisłą definicję zakresu 
systemu na początku projektu, bieżącą analizę obciążeń, oczekiwań ze strony 
konsultantów i członków zespołu projektowego, oraz podjęto działania mające na 
celu odciążenie personelu uczestniczącego w projekcie od innych zadań.

Ryzyko Środowiskowe i wynikające z sił wyższych

Zagrożenia zidentyfikowane w tej grupie to zdarzenia typowo losowe i 
niezależne ani od zespołu projektowego ani kierownictwa projektowe. Przykładami 
ryzyka w tej grupie mogą być np. katastrofy naturalne (powódź, pożar). Środkami 
mającymi minimalizować ryzyko w tym obszarze są działania takie jak częste 
wykonywanie back-up’ów danych oraz kopiowanie i przechowywanie produktów 
projektu w kilku miejscach.
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Wykres 7. Dynamika grupy ryzyka: środowiskowe i wynikające z sił wyższych 
Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie

Zarządzanie ryzykiem jest działaniem bardzo istotnym dla jego 
ostatecznego sukcesu. Prawidłowo prowadzona analiza i wypracowanie 
odpowiednich sposobów przeciwdziałania zagrożeniom jest jedną z podstaw 
sukcesu dla każdego przedsięwzięcia.

Zarządzając ryzykiem projektów należy mieć na uwadze kilka 
fundamentalnych kwestii. W praktyce bardzo rzadko występuje sytuacja, kiedy 
całkowicie można wyeliminować ryzyko. Dlatego też głównym zamiarem 
prowadzących projekt informatyczny muszą być działania prewencyjne 
zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, mogącego być źródłem 
ryzyka. Należy jednak pamiętać, że unikanie ryzyka nie jest najlepszą drogą do 
osiągnięcia sukcesu, konieczne jest również wypracowanie metod przeciwdziałania 
ryzyku zanim ono jeszcze wystąpi. Proces zarządzania ryzykiem projektu 
informatycznego należy konstruować na podstawie czterech fundamentalnych 
procesów: identyfikacji, kwantyfikacji, definiowania sposobów reagowania, 
kontroli.

Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do podejmowania decyzji, które nie 
będą optymalne z punktu widzenia założonego celu. Trzeba również mieć na 
uwadze, że ryzyko poszczególnych projektów, jak i całego Programu Syriusz, jest 
jedynie częścią większej analizy ryzyka wszystkich procesów prowadzonych w DI 
MPiPS. Elementy ryzyka programu wpływają na poziom ryzyka dla całości 
procesów realizowanych przez departament, jak i inne procesy mogą mieć 
wpływać na poziom ryzyka poszczególnych projektów programu. Przykładem
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może chociażby dostępność zasobów ludzkich dla poszczególnych projektów
programu.
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CZĘŚĆ 3 
ZASTOSOWANIA





ROZDZIAŁ XV

GEOPORTAL.GOV.PL 
JAKO SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH 

Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO 
I KARTOGRAFICZNEGO

Janusz DYGASZEWICZ

Wstęp

Aby umożliwić integrację infrastruktur krajowych ze Wspólnotową 
infrastrukturą informacji przestrzennej, zgodnie z przygotowywana Dyrektywą 
INSPIRE UE Państwa Członkowskie powinny zapewnić dostęp do swoich 
infrastruktur poprzez Geo-portal Wspólnoty obsługiwany przez Komisję 
Europejską oraz przez wszelkie inne drogi dostępu, które same zdecydują się 
obsługiwać. Jedną z możliwości zapewnienia dostępu do tych usług przez Państwa 
Członkowskie są własne punkty dostępu - geoportale narodowe.

Państwa Członkowskie powinny utworzyć i obsługiwać sieć następujących 
usług odnośnie do zestawów danych przestrzennych oraz związanych z nimi usług, 
dla których metadane zostaną utworzone zgodnie z dyrektywą INSPIRE:

• usług wyszukiwania, umożliwiających przeszukiwanie zestawów danych 
przestrzennych oraz związanych z nimi usług na podstawie zawartości 
odpowiadających im metadanych oraz pokazywanie zawartości metadanych;

• usług przeglądania, umożliwiających, jako minimum, wyświetlanie, 
nawigowanie, zbliżanie i oddalanie, przesuwanie lub nakładanie zestawów 
danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i istotnej 
zawartości metadanych;

• usług pobierania, umożliwiających pobieranie kopii kompletnych zestawów 
danych przestrzennych lub części takich zestawów;

• usług przekształcania, umożliwiających przekształcanie zestawów danych 
przestrzennych;

• usług typu „wywołaj usługi danych przestrzennych”, umożliwiających 
wywoływanie usług związanych z danymi.

Powyższe usługi powinny być proste w użyciu i dostępne za 
pośrednictwem Internetu lub innego odpowiedniego, publicznie dostępnego środka 
telekomunikacji.

Przystępując do budowy Systemu GEOPORTAL.GOV.PL należy 
szczególnie rozważyć rolę tego systemu jako punktu dostępu do usług Polskiej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej współpracującego z geo-portalem 
Wspólnoty Europejskiej.
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Podstawowe założenia

Projekt GEOPORTAL.GOV.PL jest przedsięwzięciem wykorzystującym 
najnowsze zdobycze z dziedziny informatyki i telekomunikacji w celu 
powszechnego udostępnienia szeroko rozumianej informacji przestrzennej przez 
Internet. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju wielu płaszczyzn życia w 
kraju, m.in. przedsiębiorczości, konkurencyjności, innowacyjności, a w 
konsekwencji do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Unii Europejskiej dla tego typu 
systemów (INSPIRE), projekt GEOPORTAL.GOV.PL jest działalnością non- 
profit, czyli nie przynoszącą zysku z płatnego udostępniania danych katastralnych, 
ale jedynie działalnością samofinansującą się.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że projektowany mechanizm 
bilingowy zapewni rozliczenie przychodów ze sprzedaży w ramach 
GEOPORTALu wg dotychczasowego schematu. Dane będą znakowane miejscem 
pochodzenia a sprzedaż Internetowa przez GEOPORTAL przyniesie taki sam efekt 
finansowy jakby nastąpiła bezpośrednio z odpowiedniego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku danych pochodzących z powiatu 
oznacza to, że w wyniku sprzedaży tych danych poprzez GEOPORTAL, wniesiona 
opłata w całości trafi na odpowiednie konto powiatu. To fundamentalne założenie 
oznacza, że GEOPORTAL staje się dodatkowym, być może najbardziej 
skutecznym i wydajnym kanałem dystrybucyjnym, umożliwiającym 
profesjonalną, jednolitą w skali kraju sprzedaż informacji z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Statystyki krajów europejskich, które 
wprowadziły tą formę sprzedaży wyraźnie pokazują znaczący wzrost dochodów ze 
sprzedaży -  głownie ze względu na łatwość dostępu do informacji i prostotę 
rozliczeń. Wprowadzenie tej formy sprzedaży w żaden sposób nie ogranicza 
dotychczasowych form sprzedaży swobodnie dotąd kształtowanych przez 
poszczególne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zakłada się, że projekt Geoportal.gov.pl jest przedsięwzięciem 
o użyteczności publicznej w odniesieniu do:

• każdej osoby fizycznej bądź podmiotów gospodarczych;
• społeczności lokalnych bądź społeczeństwa polskiego;
• państwa polskiego bądź krajów Unii Europejskiej;
• potencjalnych inwestorów krajowych bądź zagranicznych;
• wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i tworzenia nowych 

miejsc pracy;
• podniesienia kultury kontaktu obywatela z urzędem za pośrednictwem 

Internetu;
• rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Z uwagi na duże nakłady inwestycyjne oraz koszty podtrzymania
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funkcjonowania projektu założono, że realizacja jego możliwa jest jedynie przy 
wsparciu finansowym ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w Polsce (EFRR). Współfinansowanie krajowe zapewni Główny Geodeta Kraju. 
Zaangażowanie finansowe samorządów będzie symboliczne i ograniczy się do 
zapewnienia warunków niezbędnych do codziennej obsługi terminala systemu.

Zakłada się, że po okresie wdrożenia przychody ze sprzedaży umożliwią 
dalsze samofinansowanie się sytemu.

Okres inwestycji i tworzenia Geoportal.gov.pl został określony na 3 lata 
(od lipca 2005 do końca marca 2008).

Projekt ma znacząco zwiększyć przychody ze sprzedaży do odpowiednich 
funduszy samorządowych i centralnego funduszu gospodarowania państwowym 
zasobem geodezyjnym i kartograficznym a w szczególności ma wyrównać szanse 
biedniejszych powiatów do dostępu do nowoczesnych technologii 
umożliwiających skuteczną sprzedaż przez Internet własnych zasobów 
informacyjnych, co pozwoliłaby na szybkie polepszenie sytuacji finansowej i 
rozwój techniczny tych ośrodków.

Dla polepszenia funkcjonowania służby geodezyjnej założono, że projekt 
powinien zapewnić pełną łączność i wymianę informacji (danych i metadanych) 
pomiędzy wszystkimi ogniwami służby geodezyjnej poprzez stworzenie 
korporacyjnego serwisu Intranetowego opartego na szerokopasmowej sieci WAN 
obejmującej wszystkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a także 
jednostki ustawowo upoważnione do korzystania z zasobu - ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek istotnych dla bezpieczeństwa państwa.

Ponadto jako podstawowe założenie przyjęto zasadę udostępniania przez 
GEOPORTAL wszystkich tych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego, które mają już swoją postać lub reprezentację cyfrową i nadają 
się do udostępniania On-Line przez Internet. Należy więc przyjąć, że GEPORTAL 
stanie się swoistym elektronicznym, wirtualnym państwowym zasobem 
geodezyjnym i kartograficznym.

Inwentaryzacja Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
wykazuje, że relatywnie szybko możliwe jest serwowanie następujących danych:

• Dane katastralne pozyskane z IPE;
• Cyfrowe modele terenu - poziomu 1 i 2 - NMT;
• Mapy tematyczne: hydrograficzne, sozologiczne;
• Topograficzne mapy rastrowe;
• Dane o przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego 

państwa;
• Mapa wektorowa;
• Topograficzna Baza Danych (TBD);
• Baza Danych Ogólnogeograficznych;
• VMap L2;
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• Zdjęcia lotnicze oraz wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne;
• Ortofotomapy;
• Gazeter.

Powyższe dane mieszczą się w proponowanym Aneksie 1 i Aneksie 2 
Dyrektywy INSPIRE UE.

Założono także, że w celu dostarczenia przez GEOPORTAL pełnej 
informacji o nieruchomościach w ramach projektu nastąpi „domknięcie” 
Zintegrowanego Systemu Katastralnego poprzez doposażenie i podłączenie do 
Integrującej Platformy Elektronicznej pozostałych 165 ośrodków, które dotąd nie 
były objęte projektami Phare.

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia wiarygodności dla 
wprowadzania, obiegu i udostępniania dokumentów On-Line założono wdrożenie 
Infrastruktury Klucza Publicznego dla wszystkich jednostek służby geodezyjnej.

Zakres projektu

Realizacja projektu ma na celu wytworzenie nowoczesnego, dostępnego 
z Internetu, repozytorium cyfrowej informacji katastralnej i geograficznej 
(geoprzestrzennej) o charakterze portalowym. System oprócz przeglądania 
zasobów ma umożliwić odpłatne udostępnianie danych On-Line przedsiębiorcom i 
osobom fizycznym. Realizacja będzie opierać się na wszystkich trzech poziomach 
administracyjnych:

Lokalnym - Starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu 
odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru 
nieruchomości). Działania na tym poziomie realizowane są przez ośrodki 
prowadzące Ewidencję Gruntów i Budynków (EGiB) w ramach systemu IPE 
poprzez różnicowe zasilanie danymi repliki centralnej, synchronizację EGiB z 
Nową Księgą Wieczystą z wykorzystaniem systemu zapytań i wymiany 
elektronicznych zawiadomień o zmianach. Dla ok. 100 powiatów możliwa będzie 
wymiana oprogramowania dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na 
nowoczesne oprogramowanie umożliwiające prowadzenie danych ewidencyjnych 
w sposób zintegrowany, zgodny z przepisami prawa. Użytkownicy tego poziomu 
uzyskają pełen dostęp do wszystkich zasobów GEOPORTALU poprzez sieć 
Intranet.

Wojewódzkim - Urzędy Wojewódzkie -  zapewniają połączenie szczebla 
powiatowego z centralnym w odniesieniu do danych katastralnych przy 
wykorzystaniu serwerów klastrowych, a także prowadzą ustawowy nadzór i 
kontrolę jakości danych przy pomocy narzędzi oraz infrastruktury GEOPORTALU

- Urzędy Marszałkowskie (WODGiK) - odpowiedzialne za 
prowadzenie Topograficznej Bazy Danych oraz jej aktualizację i integrację z
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danymi ewidencyjnymi oraz przekazywanie repliki tej bazy na poziom centralny 
celem integracji w skali kraju i dalszej dystrybucji użytkownikom zewnętrznym 
poprzez GEOPORTAL. Zapewni się także możliwość udostępniania pozostałych 
zasobów wojewódzkich poprzez przygotowanie i transport ich replik bądź 
metadanych do Centralnej Składnicy Danych (CSD) GEOPORTALu. Dla 
realizacji powyższych pracochłonnych zadań przewiduje się sfinansowanie w 
ramach projektu trzech stanowisk pracy wraz z etatami w każdym ośrodku 
wojewódzkim. Wszyscy użytkownicy poziomu wojewódzkiego mają zapewniony 
pełen dostęp do zasobów GEOPORTALu poprzez sieć Intranet.

Centralnym -  Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
(CODGiK).

Serce systemu stanowić będzie baza danych (CSD) wraz z modułem 
WWW służącym do udostępniania danych za pomocą Internetu w trybie On-Line 
użytkownikom komercyjnym oraz Intranetu dla obsługi wszystkich jednostek 
służby geodezyjnej. Ponadto na poziomie tym powstanie Biuro Press 
przygotowujące dane do przekazywania w trybie Off-Line w przypadkach, gdy 
zbiory danych znacznie przekraczają wolumen umożliwiający przesył danych 
standardowymi łączami Internetowymi. Biuro Press zdolne będzie do realizacji 
zamówień składanych zarówno przez Internet jak i zamówień składanych w sposób 
tradycyjny w dowolnym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Oznacza to możliwość częściowego odciążenia ośrodków dokumentacji od 
rutynowych prac, co mając na uwadze projektowany system rozliczeń 
bilingowych, może w sposób zasadniczy poprawić sytuację kadrową i umożliwić 
reorganizację pracy w ośrodkach powiatowych i wojewódzkich.

Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu przystosowany zastanie do udostępniania 
drogą elektroniczną zasób informacyjny składający się z danych katastralnych, 
map i opracowań pozyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego.
Realizacja projektu GEOPORTAL.GOV.PL obejmuje:

• udostępnienie minimum czterech usług publicznych On-Line :
• Informacja katastralna.
• Opracowania i dane geoprzestrzenne
• Dane katastralne (wyrysy, wypisy i mapy ewidencyjne).
• Opracowania zdjęć i ortofotomap lotniczych i satelitarnych.

• wykonanie i wdrożenie portalu Internetowego www.geoportal.gov.pl 
umożliwiającego odpłatny dostęp poprzez Internet i stronę WWW do usług 
oferowanych powyżej;
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wykonanie i wdrożenie portalu Intranetowego geoportal.gov.pl 
udostępniającego dane w sieci wewnętrznej WAN (Intranecie) GUGiK; 
wykonanie i wdrożenie Centralnej Składnicy Danych (CSD), będącej 
kompleksowym archiwum danych geoprzestrzennych i metadanych; 
wdrożenie nowych, przebudowę i aktualizację istniejących systemów EGiB 
w 100 ośrodkach powiatowych,
włączenie do systemu IPE (Integrująca Platforma Elektroniczna) 165 
jednostek poprzez wdrożenie w nich IPE-ZK (modułu zasilania i 
komunikacji systemu IPE) wraz z dostawą niezbędnego sprzętu 
komputerowego i przyłączy sieci WAN,
translację danych geoprzestrzennych na potrzeby GEOPORTALu będących 
w posiadaniu WODGiK i CODGiK oraz ich weryfikację przy pomocy 
danych katastralnych uzyskanych z poziomu wojewódzkiego systemu IPE, 
zakup i opracowanie wysokorozdzielczych zdjęć i ortofotomapy satelitarnej 
dla pokrycia 60 000 km2 powierzchni kraju w celu corocznej 20-to 
procentowej aktualizacji ortofotomapy,
dostarczenie wymaganego sprzętu do realizacji zadań (serwery, stacje 
robocze, sprzęt telekomunikacyjny);
wykonanie i dostosowanie aplikacji umożliwiających obróbkę danych 
przestrzennych,
wykonanie i obsługę Certyfikowanego Centrum - Infrastruktury Klucza 
Publicznego (IKP),
wykonanie i obsługę łączy teletransmisyjnych w technologii IP VPN (ang. 
Virtual Private Network) w wewnętrznej sieci Intranetowej pomiędzy 
powiatami, ośrodkami wojewódzkimi i Centralą;
budowę nowej lub modernizację dotychczasowej serwerowni CODGiK dla 
obsługi systemu,
zorganizowanie i wyposażenie Biura Press realizującego usługi 
poligraficzne oraz usługi udostępniania drogą tradycyjną na rzecz systemu, 
zorganizowanie i zatrudnienie osób do obsługi pozyskiwania i konwersji 
danych w ośrodkach wojewódzkich (WODGiK -  48 osób) i w Centrali 
(CODGiK- 2 0  osób),
zatrudnienie osób administrujących systemem w trybie 24h (6 osób),

Op s skrócony

Projekt zakłada wykorzystanie tam, gdzie jest to możliwe, istniejącego 
sprzętu i zasobów ludzkich. W szczególności Integrująca Platforma Elektroniczna 
(IPE) stanie się rdzeniem teleinformatycznym projektu GEOPORTAL.GOV.PL. 
Dla poziomu lokalnego prowadzenie ewidencji pozostaje bez zmian. Jednostki te
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dostarczają dane do systemu IPE przy użyciu modułu zasilania i komunikacji (IPE- 
ZK), skąd GEOPORTAL uzyskuje dostęp do danych katastralnych. System IPE 
jest obecnie wdrażany w 213 jednostkach powiatowych. W ramach 
GEOPORTALu zostanie wdrożone IPE-ZK w pozostałych 165 jednostkach, 
zapewniając włączenie wszystkich powiatów z całej Polski do systemu IPE. 
Dodatkowo w 100 jednostkach powiatowych, w których działają starszego typu 
systemy EGiB, zostanie wdrożony nowy system EGiB, zapewniając transfer i 
weryfikację danych do nowego systemu oraz pełną integrację z IPE. System 
informatyczny do prowadzenia EGiB zostanie wyłoniony w drodze przetargu 
ograniczonego z uwzględnieniem wyników procedury testowej opublikowanej na 
strach Internetowych GUGiK.

W przypadku gmin samodzielnie prowadzących ewidencję, sprawę 
dostosowania ich systemów do wymagań IPE pozostawia się w gestii Starostw. 
Ewentualnym rozwiązaniem może być zastosowanie obecnie testowanego i 
pilotowo wdrażanego systemu MATRA II o architekturze umożliwiającej 
rozwiązanie problemu powierzenia gminom samodzielnego prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków przy jednoczesnym przechowywaniu i przetwarzaniu danych 
na poziomie powiatowym.

Dla poziomu wojewódzkiego, projekt zakłada integrację zasobów 
WODGiK z platformą IPE. System będzie umożliwiał przesyłanie wybranych 
warstw danych katastralnych do WODGiK w celu weryfikacji danych 
przestrzennych gromadzonych w województwie oraz pozyskiwanie zasobów 
będących w posiadaniu WODGiK-ów w celu ich udostępniania w ramach 
GEOPORTALu (mapy topograficzne, tematyczne: hydrograficzne, sozologiczne, 
cyfrowe modele terenu, TBD, mapa wektorowa, Gezeter). Jako składnice danych i 
metadanych, w początkowej fazie projektu, będą wykorzystane stosunkowo nowe 
serwery klastrowe znajdujące się u WINGiKów. Po uruchomieniu CSD w 
CODGiK możliwe będzie zdalne umieszczanie danych z serwerów klastrowych na 
CSD.

Poziom Centralny wymaga całkowicie nowej struktury organizacyjnej 
i zainstalowania odpowiedniego sprzętu (centrum przetwarzania, Biuro-Press, 
serwery, macierze, sprzęt poligraficzny). Z poziomu centralnego odbywać się 
będzie udostępnianie danych przez Internet a także obsługa sieci Intranetowej 
WAN dedykowanej wyłącznie dla służby geodezyjnej. Przewiduje się ponadto 
budowę Biura-Press, czyli jednostki centralnej odpowiedzialnej za dystrybucję 
danych o znacznym wolumenie (głównie zobrazowań lotniczych i satelitarnych) w 
trybie off-line po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania on-line. Zakłada się 
docelowo, że w celu odciążenia jednostek powiatowych dane zamawiane przez 
klientów i wymagające odpowiednich procedur przygotowania, a więc niemożliwe 
do uzyskania „od ręki” w jednostkach lokalnych i wojewódzkich, będą klientom 
dostarczane poprzez centralne Biuro-Press, według schematu: zamówienie przyjęte 
w jednostce - realizacja i przesyłka do odbiorcy poprzez Biuro-Press, które ponadto 
realizuje również wszystkie zamówienia składane drogą elektroniczną poprzez 
portal www.geoportal.gov.pl.
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Projektu GEOPORTAL.GOV.PL można zobrazować następująco:

Baza Danych 
Ogólnogeograficznych

InternetInno Bazy Danych Przestrzennych
Zobrazowania 
lotnicze i satelitarne

WWWÏEGOh

Dane katastralne 

Dane TBD i VML2
Intranet -  WAN

VML2VML2VML2

Intranet -  WANIntranet -  WAN

PowiatPowiat Powiat PowiatPowiat Powiat

Architektura systemu

Architekturę systemu Geoportal zorientowano na procesy dostępu do 
danych geoinformacyjnych. Architektura ta została podzielona na 4 warstwy ze 
względu na rolę, jaką pełni w procesach dostępu do danych:

• warstwa centralna -  udostępniania i sprzedaży danych,
• warstwa centralna -  pozyskiwania, gromadzenia oraz integracji i kontroli 

danych,
• warstwa wojewódzka -  pozyskiwania, gromadzenia oraz integracji i kontroli 

danych,
• warstwa powiatowa -  pozyskiwania, aktualizacji i zasilania danych.

Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi warstwami odbywa się z 
warstwy niższej do warstwy wyższej, np. dane ewidencyjne są pobierane z baz 
źródłowych EGiB na poziomie powiatowym i przekazywane na poziom 
wojewódzki, skąd, po kontroli i integracji, są przesyłane do warstwy centralnej. 
Warstwa wojewódzka i centralna integrują i udostępniają również dane ze źródeł, 
które są dostępne tylko na tym poziomie, np. baza TBD na poziomie 
wojewódzkim, system Nowej Księgi Wieczystej (NKW) na poziomie centralnym.
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Każda z warstw oraz systemy zewnętrzne udostępnia usługi poprzez 
interfejs użytkownika oraz interfejs typu program-program, zgodny z przyjętymi 
standardami w zakresie:

• wykorzystywanych technologii,
• protokołów komunikacji,
• struktur danych,
• semantyki danych.

Warstwa centralna, wojewódzka, powiatowa oraz systemy zewnętrzne 
powinny być syntaktycznie interoperowalne (syntactically interoperable), tzn. 
powinna być stosowana w nich ta sama struktura dla informacji, które są w tych 
systemach przesyłane i przetwarzane.

Warstwa centralna, wojewódzka, powiatowa oraz systemy zewnętrzne 
powinny być semantycznie interoperowalne (semantically interoperable), tzn 
w systemach tych przypisywane powinno być to samo znaczenie informacjom, 
które są w ramach nich przesyłane i przetwarzane.

Zakłada się, że na potrzeby modelowania danych będą stosowane normy 
ISO 19109 oraz 19110 zalecane także przez dyrektywę INSPIRE.

Koncepcję architektury systemu GEOPORTAL.GOV.PL można 
zobrazować następująco:
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Warstwa centralna * Udostępniania i sprzedaży danych

Katalog produktów I usług Moduł bezpieczeństwa

Moduł profilowanego dostępu do 
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Moduł reaSzacp transakcji
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Warstwa powiatowa -  zasilania danymi /  pozyskiwania danych

Moduł zasilania zasobu

Systemy powiatowe
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Warstwa centralna -  udostępniania i sprzedaży danych

Głównym przeznaczeniem tej warstwy jest udostępnianie, sprzedaż 
produktów i usług oferowanych przez portal Geoportal.gov.pl wraz z obsługą 
administracyjną i finansową transakcji. Obejmuje to, między innymi, procesy:

• związane z dostępem do/ dystrybucją produktów oraz usług,
• obsługi katalogu produktów oraz usług,
• obsługi płatności,
• obsługi pracy Biura Press,
• obsługi użytkowników/klientów.

Warstwa centralna (wraz z Centralną Składnicą Danych) pełni rolę 
Platformy Integracyjnej dla wszystkich systemów centralnych oraz wojewódzkich 
(aktualnych i przyszłych).

Moduł profilowanego dostępu do produktów i usług odpowiada za dostęp 
on-line/off-line do produktów i usług, w szczególności:

• map (w szczególności jako usługa zgodna ze specyfikacją Web Map Server 
(WMS) Open GIS Consortium),

• pokryć (w szczególności jako usługa zgodna ze specyfikacją Web Coverage 
Server (WCS) Open GIS Consortium),

• obiektów (w szczególności jako usługa zgodna ze specyfikacją Web Feature 
Server (WFS) Open GIS Consortium),

• nazw geograficznych,
• transformacji współrzędnych,
• analiz i łączenia danych geoprzestrzennych,

określonych także w ramach INSPIRE Architecture and Standards Position Paper.
Sposób udostępniania oraz zakres udostępnianych informacji zależy od 

typu produktu/usługi (np.: ortofotomapa, dane ewidencyjne, wypis) oraz od profilu 
użytkownika (np.: osoba prywatną notariusz, pracownik instytucji państwowej, 
pracownik służby geodezyjnej).

Moduł realizacji transakcji jest odpowiedzialny za wszelkie transakcje 
realizowane w ramach systemu Geoportal począwszy od fazy zamówienia, poprzez 
fazę realizacji płatności aż po fazę dostarczenia produktu on-line lub off-line 
(przygotowanie i dostarczenie np. pocztą).

Warstwa centralna -  pozyskiwania, gromadzenia oraz integracji i kontroli 
danych

Warstwa ta odpowiada za pozyskiwanie i ew. gromadzenie w Centralnej 
Składnicy Danych danych udostępnianych przez niższą warstwę (warstwę 
wojewódzką) oraz systemy zewnętrzne (np. NKW, inne geoinformacyjne). W 
ramach tej warstwy dokonywana jest również integracja danych pochodzących z 
tych źródeł.
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Zakłada się, że warstwa centralna zostanie zaimplementowana zgodnie z normą 
ISO 19119 określającą zasady tworzenia oprogramowania służącego do pobierania 
i przetwarzania danych geograficznych pochodzących z różnych źródeł, 
korzystającego z interfejsów i funkcjonującego w otwartym środowisku 
informatycznym.

Na szczególną uwagę zasługuje Centralna Składnica Danych (CSD), która 
jest modułem gromadzenia danych geoinformacyjnych (m.in.: dane ewidencyjne, 
mapy rastrowe lub wektorowe, zdjęcia lotnicze i satelitarne).

Mając na względzie specyfikę produktów oraz usług udostępnianych przez 
system Geoportal, CSD musi wspierać/zapewniać:

• wspólny dla wszystkich typów danych geoprzestrzennych system 
jednoznacznych identyfikatorów obiektów geoprzestrzennych;

• możliwość przechowywania związków pomiędzy danymi 
geoprzestrzennymi różnych typów;

• możliwość klasyfikowania obiektów geoprzestrzennych,
• możliwość przechowywania informacji dot. przestrzennego odniesienia 

obiektów geoprzestrzennych,
• przyporządkowania danych w czasie, w tym możliwość przechowywania i 

dostępu do kolejnych wersji obiektów (historia zmian),
• możliwość aktualizacji danych,
• porównywalność pomiędzy danymi geoprzestrzennymi różnych typów,
• możliwość łączenia różnych typów danych geoprzestrzennych w taki 

sposób, aby wyniki spójnego łączenia tych zbiorów stanowiły nowy produkt.
Moduł dostępu do zasobu realizuje funkcje jednolitego dostępu do usług 

oraz produktów generowanych na podstawie zasobów zgromadzonych w 
Centralnej Składnicy Danych lub systemach zewnętrznych. Funkcje te są 
wykorzystywane przez moduły warstwy udostępniania i sprzedaży danych.

Zakłada się, że dane z poziomu niższych warstw systemu Geoportal oraz 
z systemów zewnętrznych mogą być pozyskiwane w trybie on-line lub off-line 
(w zależności od specyfiki tych danych oraz ich ilości), z wykorzystaniem 
zestandaryzowanych usług dostępu - interfejsów zrealizowanych w technologii 
Web Services.

Jedną z kluczowych funkcji modułu jest generowanie plików z obrazem. 
Wygenerowane pliki mogą być następnie przekazywane klientom lub 
wizualizowane z wykorzystaniem odpowiedniej przeglądarki.

Zakłada się, że model generacji plików graficznych oraz ich wizualizacji 
będzie zgodny z modelem opracowanym przez Open GIS Consortium (OGC), 
przedstawionym na poniższym diagramie:
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Warstwa wojewódzka -  pozyskiwania, gromadzenia oraz integracji i kontroli 
danych

W ramach tej warstwy gromadzone są dane pochodzące z warstwy 
powiatowej oraz innych źródeł danych umieszczonych na poziomie województwa 
(np.: TBD, PRG). Na tym poziomie dane podlegają procesom kontroli jakości oraz 
procesom jej poprawy. Następnie dane są automatycznie przekazywane na poziom 
centralny.

Zakłada się, że warstwa wojewódzka zostanie zaimplementowana zgodnie 
z normą ISO 19119 określającą zasady tworzenia oprogramowania służącego do 
pobierania i przetwarzania danych geograficznych pochodzących z różnych źródeł, 
korzystającego z interfejsów i funkcjonującego w otwartym środowisku 
informatycznym.

Wojewódzka Składnica Danych

Wojewódzka Składnica Danych (WSD) pełni rolę regionalnej 
(wojewódzkiej) bazy danych geoinformacyjnych. Głównym celem WSD jest 
wsparcie (na poziomie regionalnym) procesów pozyskiwania danych oraz kontroli 
ich jakości. WSD pełni rolę tymczasowego bufora danych przed przekazaniem ich 
(w odpowiedniej jakości) do centrali, stanowi również bazę kopii zapasowych 
danych ewidencyjnych (obowiązek WINGiK).
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Moduł dostępu do zasobu

Moduł ten realizuje funkcje dostępu do Wojewódzkiej Składnicy Danych. 
Umożliwia m.in. wizualizację zapisanych tam danych geodezyjnych. 
Funkcjonalność modułu umożliwia także dostęp do danych i usług systemów 
zewnętrznych na poziomie wojewódzkim.

Warstwa powiatowa -  zasilania danymi / pozyskiwania danych

Warstwa powiatowa odpowiada za pobieranie danych ewidencyjnych oraz 
RCiWN (w formacie SWDE) i przekazywanie ich na poziom warstwy 
wojewódzkiej

Metadane

Każdy zasób, aby był użyteczny, musi zostać określony przez dane 
zawierające informacje typu: co, kto, gdzie, kiedy, jak. Stosowanie metadanych dla 
danych geoinformacyjnych przynosi liczne korzyści:

• ułatwia zarządzanie zasobami danych w ramach organizacji odpowiedzialnej 
za te dane,

• ułatwia korzystanie z nagromadzonych zasobów zgodnie z aktualnymi 
potrzebami,

• stwarza możliwości korzystania z nich w przyszłości, gdy będą stanowiły 
materiały historyczne,

• pozwala na lepsze planowanie przedsięwzięć dotyczących pozyskiwania i 
aktualizacji danych,

• rozszerza krąg użytkowników danych geoprzestrzennych,
• umożliwia realizację istotnych usług w ramach infrastruktur danych 

przestrzennych.
Metadane można podzielić na trzy następujące poziomy/rodzaje:

1. Metadane wyszukania (discovery metadata)
2. Metadane rozpoznania (exploration metadata)
3. Metadane stosowania (exploitation metadata)

Dodatkowo ze względu na potrzebę wspierania procesów 
ukierunkowanych na poprawę jakości danych geoinformacyjnych, należy 
podkreślić szczególne znaczenie metadanych odnoszących się do jakości danych 
oraz mechanizmów związanych z jej zapewnieniem oraz kontrolą.
Zakłada się, że moduł metadanych zostanie zaimplementowany zgodnie z 
normą 19115 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International 
Standardization Organization -  ISO) opracowanej przez Komitet Techniczny 
TC 211 i zatwierdzonej w roku 2001 jako DIS (Draft International Standard), 
która jako jedyna została powszechnie akceptowana. Jej znaczenie uzasadniają 
przedstawione poniżej fakty:

• Norma ISO 19115 stanowi rezultat intensywnej i szerokiej współpracy
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międzynarodowej, którą prowadzono z uwzględnieniem bogatych 
doświadczeń zebranych przy opracowaniu i stosowaniu wszystkich 
pozostałych norm metadanych. Jest, więc ona swego rodzaju syntezą 
uzasadnionych teoretycznie i sprawdzonych praktycznie (wcześniej 
zastosowanych) rozwiązań w tym zakresie.

• Implementacja tej normy obejmuje rozwój związanego z nią 
oprogramowania komercyjnego i jest objęta programem prac Open GIS 
Consortium.

• Norma ta będzie wprowadzana do użycia w powiązaniu z całą rodziną norm 
geomatycznych ISO/TC 211, co doprowadzi do integracji standardów treści i 
przekazu dla danych i metadanych.

• Stosowanie normy ISO 19115 jest zalecane przez INSPIRE.
Ponadto, w INSPIRE Architecture and Standards Position Paper zaleca się 

stosowanie ogólnego standardu metadanych Dublin Core dla wyszukiwania 
informacji. Standard Dublin Core ułatwia wyszukiwanie zasobów elektronicznych, 
zwłaszcza w sieci WWW. W ramach systemu Geoportal standard ten powinien być 
zastosowany, w szczególności do dokumentowania i wyszukiwania zbiorów 
archiwalnych. Należy go traktować jako standard pomocniczy służący do łączenia 
zasobów przestrzennych z nieprzestrzennymi.

Koncepcja skalowalności systemu Geoportal

Poniższy przedstawia koncepcję skalowalności systemu informatycznego 
GEOPORTAL.GOV.PL w zakresie serwisu udostępniania map:

Rysunek przedstawia serwis udostępniania map podzielony na warstwy, 
w ramach, których zostały wyróżnione mechanizmy umożliwiające rozbudowę 
elementów danej warstwy w celu zwiększenia wydajności systemu. Rozbudowa 
powinna również zapewnić zwiększenie niezawodności systemu i co za tym idzie 
większej dostępności usług oferowanych przez system.
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Ogólna koncepcja skalowalności systemu Geoportal w odniesieniu do serwisu 
map.

W systemie wyróżniono pięć następujących warstw:

Warstwa dostępowa

Warstwa ta jest zbudowana z urządzeń sieciowych takich jak np. routery, 
firewalPe czy „load balancer”, których zadaniem jest zapewnić kontrolowany 
dostęp do usług systemu z Internetu. W celu zwiększenia niezawodności powinny 
istnieć co najmniej dwa fizyczne połączenia z Internetem (kanały dostępu) 
najlepiej oferowane przez dwóch różnych dostawców. Niezależnie od kanału, 
komunikaty pochodzące z sieci powinny być kierowane do najmniej obciążonego, 
w danym momencie, serwera WWW. Kierowaniem tego ruchu przychodzącego 
będzie zajmował się „load balancer”.
Skalowalność tej warstwy jest realizowana przez:

• zwiększenie przepustowości łączy z Internetu,
• zwiększenie wydajności procesu kontroli i dystrybucji komunikatów 

przychodzących -  poprzez np. dodanie nowych modułów urządzeń 
sieciowych.
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Warstwa serwerów WWW

Jest to zbiór serwerów (rozumianych jako sprzęt wraz z odpowiednim 
oprogramowaniem) obsługujących przychodzące polecenia wykonania funkcji 
systemu. Obsługa ta polega m.in. na organizacji interfejsu użytkownika (stron 
WWW), wstępnej kontroli parametrów poleceń, zainicjowaniu odpowiedniej 
usługi realizowanej w ramach serwerów aplikacyjnych i na koniec przekazanie 
rezultatów działań użytkownikowi.

W ramach wizualizacji map, serwery WWW organizują współpracę 
z użytkownikiem, w fazie określania parametrów wizualizacji (np. jaki obszar, w 
jakiej skali itp.) jak również w końcowej fazie wyświetlania mapy przygotowanej 
przez serwery mapowe.

Skalowalność tej warstwy jest realizowana głównie przez dodanie 
kolejnego serwera WWW do istniejącego zbioru.

Warstwa serwerów aplikacyjnych GIS (mapowych).

W ramach tej warstwy dokonywane są wszelkie działania i obliczenia na 
danych GIS (zgromadzonych w warstwie danych GIS) celem wygenerowania 
mapy w postaci pliku (np. jpg). Istotną rolę odgrywa tu broker połączeń, który 
odpowiednio steruje procesem inicjowania generacji map.

Serwery tej warstwy realizują właściwą logikę aplikacji, najczęściej jest to 
realizacja funkcji użytkownika zlecanych przez serwery WWW, ale mogą to być 
również inne działania, jak organizacja i kontrola danych, zarządzanie 
użytkownikami oraz inne bardziej złożone procesy biznesowe (np. proces 
ładowania danych z zasobów źródłowych). W skalowanej architekturze serwery są 
zorganizowane w klastry; specjalny mechanizm klastra tzw. broker połączeń 
odpowiada za prawidłowe (i niewidoczne z punktu widzenia warstwy wyższej) 
kierowanie poleceń do serwera, który jest w stanie zrealizować zlecaną usługę oraz 
jest, w danej chwili, najmniej obciążony. Broker połączeń może być integralną 
częścią serwerów aplikacyjnych lub stanowić niezależną warstwę pośredniczącą w 
strukturze systemu.

Skalowalność tej warstwy jest osiągana przez dodanie do klastra kolejnych 
serwerów aplikacyjnych.

Warstwa serwerów danych GIS

Warstwa ta pełni rolę organizacji i dostępu do danych GIS zapisanych 
w formatach wektorowych lub rastrowych. Z reguły w ramach tej warstwy działają 
„zwykłe” serwery bazy danych uzupełnione o dodatkowe oprogramowanie 
dedykowane na potrzeby przetwarzania danych GIS.

Serwery tej warstwy odpowiedzialne są za gromadzenie i udostępnianie 
danych z wykorzystaniem warstwy pamięci masowej. W celu zwiększenia 
wydajności i niezawodności serwery bazy danych są zwykle zorganizowane w 
klaster. Z punktu widzenia warstwy serwerów aplikacyjnych, wszystkie serwery 
bazy danych w klastrze widziane są jako jedna baza danych.

Skalowalność tej warstwy jest osiągana przez odpowiednią rozbudowę
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klastra (dodawanie dodatkowych serwerów).

Warstwa pamięci masowej

Ta warstwa organizuje dostęp do pamięci masowych (np. dyski, pamięci 
taśmowe itp) w jednorodny sposób wielu odbiorcom (w tym przypadku głównie 
serwerom warstwy bazy danych). Warstwa ta składa się z sieci SAN (Storage Area 
Network) oraz urządzeń pamięci masowych podłączonych do tej sieci.

Skalowalność warstwy, sprowadzająca się głównie do zwiększenia 
pojemności udostępnianej przestrzeni pamięci masowej, jest osiągana poprzez 
dodawanie nowych urządzeń pamięci dyskowej.

Podstawowe funkcje systemu

Najważniejsze funkcje informatyczne systemu GEOPORTAL.GOV.PL 
przedstawione zostały w podziale na następujące rodzaje usług geo-przetwarzania, 
zgodnym z INSPIRE Architecture and Standards Position Paper:

• Usługi katalogowe dotyczące wyszukiwania danych
• Usługi katalogowe dotyczące wyszukiwania usług
• Usługi dotyczące map
• Usługi dotyczące pokryć
• Usługi dotyczące obiektów
• Usługi dotyczące nazw geograficznych
• Usługi w zakresie analiz i łączenia danych geoprzestrzennych
• Usługi dotyczące transformacji współrzędnych
• Usługi autoryzacyjne
• Usługi zarządzania, administracji i koordynacji
• Usługi dotyczące zamawiania i rozliczania

Z punktu widzenia użytkowników systemu projekt 
GEOPORTAL.GOV.PL przewiduje udostępnienie przedsiębiorcom czterech usług 
publicznych On-Line:

• Informacja katastralna
• Opracowania i dane geoprzestrzenne
• Dane katastralne (wyrysy, wypisy i mapy ewidencyjne)
• Zdjęcia i ortofotomapy lotnicze i satelitarne.

Wymienione funkcjonalności będą zawierały m.in. poniżej wymienione 
produkty:

• dane katastralne zawierające dane o nieruchomościach, zbierane na 
szczeblu powiatowym przez starostów i prezydentów miast na prawach 
powiatu, udostępniane na szczeblu centralnym przez system Integrującej 
Platformy Elektronicznej;

• cyfrowe modele terenu - poziomu 1 i 2 NMT o rozdzielczości terenowej 
około 35 m (jest to model o rozdzielczości jednej sekundy);

• mapy tematyczne (hydrograficzne, sozologiczne). Mapy sozologiczne 
i hydrograficzne wykonane są w skali 1:50000 i 1:200000;

• topograficzne mapy rastrowe;
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• mapy topograficzne w skali 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000,
1:200000 ;

• dane o przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego 
państwa;

• mapa wektorowa poziomu 2 (VMAP L2);
• Topograficzna Baza Danych (TBD);
• Gazeter (państwowy rejestr nazw geograficznych);
• wysokorozdzielcze opracowania zdjęć satelitarnych i lotniczych oraz 

opracowania ortofotomap satelitarnych i lotniczych;
• informacja katastralna - np. informacje dotyczące katastru nieruchomości 

pozyskiwane z IPE (ewidencji gruntów i budynków zintegrowanej z 
rejestrami nowej księgi wieczystej, ewidencji podatkowej nieruchomości 
oraz PESEL i REGON).
Należy zaznaczyć, że usługi udostępnione na portalu 

GEOPORTAL.GOV.PL będą usługami transakcyjnymi tzn. usługi będą w pełni 
realizowane On-Line włącznie z elektroniczną obsługą płatności.

Harmonogram prac

Projekt jest obecnie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Najważniejsze etapy realizacyjne wykonywane są w ramach pięciu faz:

Faza 1. od lipca 2005 roku do lutego 2006 roku

Wykonano prace przygotowawcze, inicjalizację projektu, ustanowienie 
struktur zarządzających projektem, przygotowanie niezbędnych aktów prawnych 
i decyzji administracyjnych, przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
wykonanie następnych etapów projektu. Przystąpiono do procedur przetargowej i 
wyłoniono wykonawców.

Powołano Kierownika Projektu i SPO projektu. Podległa struktura 
zarządzająca wpasowana została w struktury organizacyjne Departamentu 
Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 
Przy Kierowniku Projektu powołano Zespół Ekspercki wspomagający działania 
Kierownika Projektu. Ponadto Główny Geodeta Kraju powołał Radę 
Konsultacyjną spośród autorytetów i znamienitości branży geodezyjnej i 
kartograficznej oraz branży teleinformatycznej a także osób związanych z 
bezpieczeństwem narodowym. Rada Konsultacyjna wspiera Komitet Sterujący 
Projektu.
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Faza 2. od lutego 2006 roku do końca 2007 roku

Prace związane z budową sieci WAN obejmującą wszystkie województwa 
i 165 lokalizacji powiatowych. Dostawa sprzętu i oprzyrządowania 
teleinformatycznego. Instalacja modułów IPE-W oraz IPE-ZK odpowiednio 
w lokalizacjach wojewódzkich i powiatowych. Sukcesywne podłączanie lokalizacji 
powiatowych wraz z konwersją danych i ewentualną wymianą oprogramowania 
EGiB. Prace będą trwały przez cały okres wdrażania systemu aż do końca 2007 
roku. Zakres prac podobny jak w Phare 2003, wykonawcy wyłonieni zostali w 
ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Faza 3. od października 2006 roku do końca projektu

Okres najbardziej intensywnych prac związany z dostawą sprzętu do 
serwerowni centralnej, Centralnej Składnicy Danych, wdrażanie aplikacji 
bazodanowej oraz metadanych oraz aplikacji Intranetowej a następnie 
Internetowej. W tej fazie przewiduje się wdrożenie procedur przygotowania i 
konwersji danych geoprzestrzennych z zasobów wojewódzkich dla potrzeb 
GEOPORTALu wraz z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury 
teleinformatycznej na poziomie województw. Będzie to jednocześnie okras 
intensywnych szkoleń wszystkich uczestników projektu.

Faza 4. od 1 Iipca 2007 do końca projektu

Oprócz prac powyższych w fazie tej nastąpi pełne wdrożenie systemu 
bilingowego i rozpoczęcie sprzedaży przez Internet. Wdrożona zostanie 
Infrastruktura Klucza Publicznego. Biuro Press osiągnie zdolność operacyjną i 
możliwa będzie realizacja sprzedaży drogą wysyłkową zamówień składanych przez 
Internet. Analiza możliwości poszerzenia oferty przez włączenie pozostałych, 
nowopowstałych bądź dotąd nie zintegrowanych systemów geoprzestrzennych 
spełniających warunki interoperacyjności umożliwiające działanie lub 
współdziałanie z GEOPORTALem. Podłączenie GEOPORTALU do Geo-portalu 
Unii Europejskiej tworzonego w ramach Dyrektywy INSPIRE. Okres 
intensywnych szkoleń użytkowników systemu.

Faza 5. od stycznia 2008 do końca I kwartału 2008 czyli do końca projektu

Rozpoczęcie pełnej eksploatacji i strojenia systemu. Realizacja zadań 
niezbędnych do podtrzymania efektów projektu. Synchronizacja projektu z innymi 
systemami krajowymi i europejskimi. Prace zamykające projekt. Przejście na 
samodzielną, samofinansującą się pracę systemu.

Podsumowanie

Naturalnymi odbiorcami usług oferowanych przez GEOPORTAL.GOV.PL 
będą wszystkie osoby fizyczne, jednostki organizacje oraz przedsiębiorcy związani 
z rynkiem nieruchomości oraz z rynkiem usług opartych na danych przestrzennych 
poprzez działalność zawodową czy statutową.
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Przyjęte dla systemu GEOPORTAL.GOV.PL rozwiązania techniczne 
pozwalają na zagwarantowanie odpowiedniej jakości usług przy jednoczesnym 
swobodnym doborze dostawcy używanych narzędzi. Warunki wyboru platformy 
bazodanowej gwarantują wybór sprawdzonych i pewnych rozwiązań dostępnych 
na rynku. Jednocześnie należy zaznaczyć, że projekt jest neutralny technologicznie, 
czyli nie preferuje żadnej konkretnej technologii w zakresie informacji 
przestrzennej.

W systemie zapewnione będą najwyższe standardy bezpieczeństwa z 
zakresie ochrony danych przed ich zniszczeniem, lub nieuprawnionym dostępem 
poprzez następujące działania:
- wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego (podpisu elektronicznego),
- instalacja firewall-i w punktach styku z siecią zewnętrzną
- systematyczny back-up baz danych,
- wykorzystanie wydzielonej sieci WAN do teletransmisji,
- stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego na wszystkich 
serwerach i stacjach roboczych systemu.

Przedsięwzięcie realizuje zasadę integracji rejestrów i usług odbywającą 
się na dwóch płaszczyznach:
- integracja usług, a w szczególności udostępniania danych katastralnych 
i geometrycznych prowadzonych w różnych rejestrach,
- integracja rejestrów poprzez system Integrującej Platformy Elektronicznej 
w zakresie następujących rejestrów: ewidencja gruntów i budynków, księgi 
wieczyste, ewidencja podatkowa nieruchomości, PESEL oraz REGON.
Realizacja projektu powiązana jest z wdrażaniem projektów również na poziomie 
regionalnym dofinansowanych m.in. w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Powiązanie projektów dotyczących 
integracji danych przestrzennych oraz zaoferowaniu ich na jednej platformie 
elektronicznej pozwoli uzyskać efekt skali oraz synergii projektów.

Eksploatacja zaprojektowanego systemu GEOPORTAL.GOV.PL odbywać 
się będzie przez conajmniej kilkanaście lat. Kalkulacja ta poparta jest założeniami 
wdrażanego na międzynarodową skalę unijnego systemu Geo-portal, określonego 
w projekcie dyrektywy INSPIRE, który swoim działaniem obejmuje wszystkie 
Państwa Członkowskie.

Przeprowadzone analiza finansowa i ekonomiczna wykazała, że przy 
przyjętych założeniach co do strony przychodowej i kosztów eksploatacyjnych, 
GEOPORTAL.GOV.PL będzie miał charakter niedochodowy, jednak wpływy ze 
świadczonych usług pozwolą w pełni pokryć wydatki eksploatacyjne oraz 
związane z odnawianiem i modernizacją sprzętu oraz technologii.
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ROZDZIAŁ XVI

GEOPORTAL JAKO ISTOTNE ŹRÓDŁO INFORMACJI 
PRZESTRZENNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW  

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Piotr HELT, Grzegorz KLIMCZAK

1. Wstęp

Mapa jest ściśle związana ze zdecydowaną większością działań w zakresie 
systemów celowej działalności człowieka. Zarówno posiadanie dobrej, dokładnej 
mapy jak i sprawne posługiwanie się mapą stwarzało dodatkową, często znaczną 
przewagę. W czasach historycznych samo posiadanie dokładnej mapy już było 
bardzo istotne.

Dzisiaj dysponowanie wystarczająco dokładną mapą nie stanowi 
poważnego problemu. Wyzwanie zaczyna stanowić właściwe wykorzystanie mapy 
-  pociąga to za sobą konieczność dysponowania mapą w postaci cyfrowej, 
wyposażoną w wiele zestawów danych, pochodzących najczęściej z różnych 
źródeł. W dobie intensywnego rozwoju społeczeństw informacyjnych, coraz 
większego znaczenia nabiera czas dostępu do danych jak też szybkość 
wykonywania różnorodnych, często przekrojowych analiz. Opracowanie map 
cyfrowymi wraz z efektywnymi metodami ich udostępniania wydaje się być 
jednym z głównych zadań administracji państwowej w ramach budowania 
społeczeństwa informacyjnego. Należy również uwzględnić dynamiczny rozwój 
intemetu, umożliwiający szybki i powszechny dostęp do ogromnej ilości danych.

Systemy Informacji Geograficznej (Geographical Information Systems) to 
systemy służące do efektywnego gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, 
uaktualniania, analizowania i udostępniania wszystkich form informacji mających 
odniesienie geograficzne. Często używane jest również określenie Systemy 
Informacji Przestrzennej, choć w zasadzie Systemy Informacji Geograficznej są 
podzbiorem Systemów Informacji Przestrzennej. Częścią tych systemów, 
obejmującą swoim zakresem stosunkowo niewielkie obszary (na przykład 
aglomeracji miejskich), są Systemy Informacji o Terenie. Informacje zawarte w 
tych systemach wręcz niezbędne w procesach zarządzania w spółkach 
dystrybucyjnych

2. Źródła danych geograficznych

Krajowy System Informacji Geograficznej, mający na celu ujednolicenie 
i integrację referencyjnych baz danych przestrzennych dla obszaru całego kraju, 
obejmuje następujące zasoby geodezyjne i kartograficzne:
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1) Baza Danych Ogólnogeograficznych udostępniana jest dla obszaru 
województwa lub kraju w skali podstawowej 1:250 000 oraz w skalach 
mniejszych: 1:500 000, 1:1000 000 oraz 1:4000 000. Pełni ona rolę 
integracyjną w stosunku do kilku rejestrów publicznych i baz danych. 
Strukturę informacyjną BDO wyznacza podział na następujące tematy:podział

administracyjny;
b) osadnictwo i obiekty antropogeniczne;
c) hydrografia;
d) rzeźba terenu;
e) transport;
f) pokrycie terenu i użytkowanie ziemi;
g) obszary chronione i zamknięte;
h) nazwy geograficzne.

2) V-MAP-a poziomu 2 opracowywana jest przez Zarząd Geografii Wojskowej 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zgodna jest ze standardami NATO. Jej 
szczegółowość odpowiada skali 1:50 000. Treść jej jest określona schematem 
pojęciowym obejmującym 110 klas obiektów zgrupowanych w 9 użytkowych 
warstwach tematycznychTematyczne bazy danych (mapy tematyczne) w skali 
1:50.000

4) Baza Danych Topograficznych w skali 1:10.000. BDT jest spójnym dla całego 
kraju systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych 
topograficznych. Zawiera m. in. bazę numerycznego modelu terenu. Zakres 
informacyjny to: hydrografia, drogi, koleje, uzbrojenie terenu, roślinność, 
zabudowa, granice jednostek podziału terytorialnego oraz rzeźba terenu.

5) EGiB ( ewidencja gruntów i budynków) -  baza danych katastralnych
6) Mapa Zasadnicza w skali 1:500-l :5.000 nazywana również Podstawową Mapą 

Kraju to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne. Jest podstawą 
do wykonywania robót budowlanych. Służy celom ewidencyjnym, 
gospodarczym, planistycznym i strategicznym.

8) Ortofotomapy ze zdjęć satelitarnych i lotniczych

3. Zintegrowany System Katastralny

W 1999r. rozpoczęto prace nad Zintegrowanym Systemem Informacji o 
Nieruchomościach (ZSiN), nazywanym również Zintegrowanym Systemem 
Katastralnym (ZSK). ZSK to zespół rozwiązań prawnych, organizacyjnych i 
technicznych zapewniający szybki dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji 
o nieruchomościach, gromadzonych w ewidencjach i rejestrach publicznych. 
Zintegrowany System Katastralny integruje trzy rejestry publiczne:

- ewidencję gruntów i budynków (EGiB) prowadzoną przez starostwa
powiatowe,

- księgi wieczyste (KW) prowadzone przez sądy rejonowe,
- ewidencję podatkową nieruchomości (EPN) prowadzoną przez gminy.
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Z punktu widzenia przedsiębiorstw sieciowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem spółek dystrybucji energii elektrycznej, bardzo istotnym 
elementem danych geograficznych jest ewidencja gruntów i budynków.
Główny cel EGiB to rejestrowanie cech fizycznych nieruchomości, jest ona 
nazywana także katastrem fizycznym. W projekcie nowelizacji ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne ewidencję tę nazwano katastrem nieruchomości. 
Funkcjonowanie ewidencji gruntów i budynków normują następujące akty prawne:
1) ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2) rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
3) rozporządzenie w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków 

danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na 
terenach zamkniętych,

4) rozporządzenie w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

5) rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i 
kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie 
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

6) rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i 
prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie,

7) instrukcja G-5.
Istotnym zarzutem wobec budowanego systemu ZSK, stawianym przez 

Najwyższą Izbę Kontroli jest brak właściwej ustawy dotyczącej katastru. Mimo 
braku takiej ustawy, Zintegrowany System Katastralny jest budowany od 2001 r, 
częściowo w ramach projektów PHARE. Pojawiają się opinie, iż skorygowanie 
projektu ZSK będzie trudne i czasochłonne, co w rzeczywistości odwlecze 
możliwość uzyskania dostępu do danych wprowadzanych do ZSK. Dla sieciowych 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej (energetyka, gazownictwo, wodociągi 
itp.) istotne znaczenie ma możliwość dostępu do danych o granicach 
nieruchomości oraz ich właścicieli. Przykładem na wykorzystanie tego typu 
danych może być wyznaczanie pasa ograniczonego dostępu do linii kablowej, 
przebiegającej przez wiele działek różnych właścicieli czy też wybór lokalizacji 
(czy technologii realizacji) stacji transformatorowej z uwzględnieniem cen gruntu. 
Wydaje się, że przedsiębiorstwa sieciowe powinny wykazywać zainteresowanie 
procesem budowy ZSK.

Kontrowersje związane z budową katastru, a ściślej z kolejnym etapem 
prac dokładnie przedstawione są między innymi w „Analizie opisu zamówienia 
związanego z konwersją 183 baz danych do systemu IPE”, wykonanej przez zespół 
aktywistów Stowarzyszenia GISPOL i umieszczonej pod adresem: 
www.gispol.org.pl/zsk/analiza.pdf

4. Projekt GEOPORTAL.GOV.PL

Do tej pory mamy raczej do czynienia z modelem infrastruktury 
informacyjnej państwa o następujących cechach:
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- infrastrukturalne rejestry i systemy informacyjne są autonomiczne prawnie,
organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie

- każdy infrastrukturalny system tworzy własne, niezależne środowisko
informacyjne i informatyczne, minimalna jest wymiana informacji 
między systemami, autonomiczna aktualizacja danych;

- częściowa redundancja oraz niska jakość danych
- konflikty funkcji i kompetencji

Powoduje to duże koszty ekonomiczne oraz społeczne. Wcześniej 
przedstawiony ZSK jest próbą rozwiązania wymienionych problemów.

Projekt GEOPORTAL.GOV.PL jest przedsięwzięciem non-profit, 
służącym powszechnemu udostępnieniu informacji przestrzennej przez internet. 
GEOPORTAL budowany jest zgodnie z założeniami dyrektywy Unii Europejskiej 
INSIPRE, Informacja przestrzenna ma być udostępniania między innymi każdej 
osobie fizycznej bądź podmiotom gospodarczym.

Dyrektywa INSPIRE ustanawia ogólne zasady tworzenia infrastruktury 
informacji przestrzennej we wspólnocie dla celów wspólnotowych polityk ochrony 
środowiska oraz polityk i działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ 
na środowisko naturalne (art. 1 Dyrektywy). Natomiast zgodnie z preambułą 
Dyrektywy, infrastruktura informacji przestrzennej wspólnoty (inspire) powinna 
być oparta na infrastrukturach państw członkowskich, które zostaną dostosowane 
do wspólnych zasad i uzupełnione elementami pochodzącymi z poziomu 
europejskiego. Te elementy powinny zagwarantować, iż infrastruktury państw 
członkowskich będą kompatybilne i możliwe do wykorzystania w kontekście 
trans granicznym”. Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z harmonogramem prac nad 
dyrektywą INSPIRE, na lata 2005 -  2006 przewidziano fazę przygotowawczą, na 
lata 2007 -  2008 wprowadzenie Dyrektywy w państwach Unii Europejskiej, na lata 
2009 -  2013 przewidziano realizację Dyrektywy.

Niepokój Komitetów takich jak ISO KT 19000 czy CEN KT 287 budzi 
promowanie przez INSPIRE zasad implementacyjnych zamiast standardów 
międzynarodowych. Oznacza to niebezpieczeństwo promowania implementacji 
zamiast standardów, co grozi zamianą dyrektywy w promocję określonych 
przedsiębiorstw. Jako kontrprzykład może posłużyć Google Earth, czyli 
dostępność mapy bez opłat. Należy tutaj dodać, że w ramach Google Earth nie są 
rozwiązywane problemy katastralne, projekt ten nie ma też aż tak dużego zakresu 
jak projekt GEOPORTAL.

Istotnym zastrzeżeniem, wysuwanym przez wiele środowisk wobec 
dyrektywy INSPIRE jest fakt, że nie gwarantuje ona obywatelom UE wolnego 
dostępu do danych, których pozyskiwanie oraz przetwarzanie opłacane jest z ich 
podatków.Pojawia się problem podwójnej opłaty -  raz w formie podatków, dwa -  
jako opłata za korzystanie z danych. W Stanach Zjednoczonych wszystkie dane i 
opracowania stworzone przez rząd amerykański, są dostępne na zasadach public 
domain - każdy może bezpłatnie wykorzystywać, przetwarzać i odsprzedawać dane 
bez żadnych ograniczeń. W intemecie można nawet podpisać petycję, wzywającą 
do odrzucenia INSPIRE.

Według Janusza Dygaszewicza, Kierownika Projektu 
GEOPORTAL.GOV.PL głównym celem projektu jest „poprawa konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez udostępnienie On-Line przedsiębiorcom usług opartych o

190



dane katastralne, dane przestrzenne oraz metadane. ” [3], Jako podstawowe 
założenie przyjęto zasadę udostępniania przez GEOPORTAL wszystkich tych 
danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które mają już 
swoją postać lub reprezentację cyfrową i nadają się do udostępniania On-Line 
przez Internet.

Główne założenia przedsięwzięcia to
• udostępnianie danych poprzez Internet
• budowa Geoportalu Internetowego zgodnego z dyrektywą INSPIRE oraz

Ustawą o Informatyzacji
• wdrożenie modułu pobierania opłat - billing
• wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego
• organizacja Biura Press -  jednostki centralnej odpowiedzialnej za

dystrybucję danych o znacznym wolumenie {zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych) w trybie off-line;

• Integracja z systemami lokalnymi w ramach systemu metadanych
Okres tworzenia GEOPORTALU został określony na 3 lata (do końca 

marca 2008r). W ramach projektu GEOPORTAL ma być również zrealizowane 
włączenie do Zintegrowanego Systemu Katastralnego ośrodków nie objętych 
kolejnymi edycjami projektów Phare a także przeprowadzona integracja danych 
katastralnych z danymi ogólnogeograficznymi, topograficznymi oraz 
zobrazowaniami lotniczymi i satelitarnymi.

Opracowano również sposoby płatności za udostępnianie danych: 
przedpłata, za pobraniem, przelew na rachunek, płatność kartą kredytową czy 
SMS-em, ryczałt wg umowy bądź płatność kartą wirtualną.

Jednym z głównych zastrzeżeń wysuwanych wobec projektu 
GEOPORTALU jest zbyt wczesne rozpoczęcie prac, wyprzedzające harmonogram 
wprowadzania dyrektywy INSPIRE, która stanowi podstawę realizacji projektu.

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione założenia przedsięwzięcia mają 
charakter nieformalny. Nie został jeszcze ogłoszony przetarg na wykonanie 
przedsięwzięcia, choć pewne prace zostały wykonane. Jest już uruchomiony 
serwis pod adresem www.geo-portal.pl. jedyną dostępną na razie mapą jest Baza 
Danych Ogólnogeograficznych. Należy zwrócić uwagę na brak danych o 
Wykonawcy -  jedynymi zamieszczonymi informacjami jest fakt, że portal powstał 
na zlecenie Głównego Geodety Kraju przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem 
Dokumentacji Geograficznej i Kartograficznej. Problematyczne są także 
zamieszczone informacje o standardach -  praktycznie umieszczono tylko odnośnik 
do normy ISO 19115:2003: „Geographic information -  Metadata”, którą można 
wyłącznie nabyć. Brak jest informacji, czy ta norma obowiązuje w Polsce. Należy 
przyjąć, że omawiany portal istnieje wyłącznie w postaci testowej, choć brak jest 
informacji na ten temat. Jest zapewniona możliwość publikacji zasobu 
geograficznego w portalu, jednak na skutek trudności w dostępie do informacji o 
wymaganych standardach, ta możliwość wydaje się być tylko teoretyczna.
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5. Znaczenie GEOPORTALU dla spółek dystrybucji energii elektrycznej

Z punktu widzenia przedsiębiorstw obsługujących różnego rodzaju sieci,
ze szczególnym uwzględnieniem spółek obsługujących dystrybucję energii
elektrycznej, spodziewanymi korzyściami z GEOPORTALU będąm.in.: 

usprawnienie procesów inwestycyjnych,
• udostępnianie z jednego miejsca wszelkich produktów geodezyjnych,
• poprawa oferty firm świadczących usługi oparte o publiczną informację
przestrzenną,
• oszczędności dla przedsiębiorców korzystających z usług katastralnych i 
geodezyjnych.

Można z całą pewnością stwierdzić, że realizacja GEOPORTALU 
będzie miała duże znaczenie dla przedsiębiorstw „sieciowych” -  eksploatujących 
różnego rodzaju sieci, przede wszystkim sieci podziemne. Większość informacji w 
takim przedsiębiorstwie ma ścisły związek z mapą -  niezwykle istotna jest 
możliwość operowania informacją geograficzną. W spółkach dystrybucyjnych 
wdrażane są Systemy Informacji Geograficznej, stwarzające nowe możliwości 
prezentacji informacji i analiz. Systemy te, wyposażane w dziedzinowe moduły 
analityczne, współpracujące z systemami wspomagania zarządzania typu SAP R/3, 
nazywane są Systemami Informacji o Dystrybucji (SID). Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że dla wielu analiz (opisywanych w wielu publikacjach, m.in. w 
[5,6]), nie jest wymagana centymetrowa dokładność. Istotna jest natomiast 
integracja SID z informatycznymi systemami eksploatowanymi w spółkach 
dystrybucyjnych -  problemy związane z taką integracją prezentowane były m.in. w
[4]-

Jednym z istotnych zagadnień jest współpraca przedsiębiorstw różnych 
branż eksploatujących urządzenia podziemne. Do efektywnej współpracy 
niezbędna jest oczywiście mapa cyfrowa z naniesioną siecią uzbrojenia terenu. 
Możliwe stają się wówczas analizy kolizji urządzeń podziemnych, można również 
oczekiwać zwiększenia efektywności procesu uzgadniania tras linii podziemnych 
(kabli, rur itp.), przeprowadzanego obecnie (np. w Warszawie) w oparciu o mapy 
na tradycyjnych nośnikach (papier, kalka).

Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym z możliwością operowania 
danymi geograficznymi jest niewątpliwie analizowanie nakładających się 
wieloboków -  przykładem tutaj może być wyznaczanie pasa ograniczonego 
dostępu do linii kablowej, przebiegającej przez wiele działek różnych właścicieli 
czy też wybór lokalizacji (czy technologii realizacji) stacji transformatorowej z 
uwzględnieniem cen gruntu. Również ważna jest kwestia uporządkowania praw 
własności dotyczących gruntów, na których znajdują się urządzenia 
elektroenergetyczne czy choćby budynków, w których ulokowane są takie 
urządzenia (m.in. dotyczy to stacji transformatorowych) -  to zagadnienie jednak 
bardziej wiąże się z systemem katastralnym.

Kolejnym zagadnieniem, dla którego duże znaczenie ma informacja 
geograficzna, jest przyłączanie nowego odbiorcy. Znając geograficzną lokalizację 
projektowanego punktu odbioru energii elektrycznej, można wyznaczać optymalne

192



punkty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Również analiza technicznych 
możliwości przyłączenia (np. przepustowość elementów sieciowych, z których 
zasilany będzie nowy odbiorca) będzie zdecydowanie prostsza w realizacji.

Bardzo szerokim zagadnieniem, o istotnym znaczeniu dla działalności 
przedsiębiorstwa branży sieciowej, jest planowanie rozwoju sieci. Zadaniami gmin 
jest opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
oraz planu zaopatrzenia w energię elektryczną. Gmina przy sporządzaniu MPZP 
bierze pod uwagę m.in.:

• istniejącą sieć komunikacyjną, telekomunikacyjną, energetyczną, gazową,
wodociągową,

• wielkość, intensywność i rodzaj zabudowy,
• analizy demograficzne, zatrudnienia, migracji itp.,
• dane dotyczące zagospodarowania terenu, nieruchomości, własności

terenu, itp.
• dane dotyczące rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Na podstawie planów sporządzonych przez gminy, spółka dystrybucyjna 
opracowuje plany rozwoju sieci. Obowiązek sporządzania takich planów wynika z 
ustawy Prawo energetyczne. Ponieważ szacowanie przyszłych obciążeń stanowi 
podstawę do planowania rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych, ważną 
rolę odgrywają techniki prognostyczne. Można spodziewać się zdecydowanego 
podniesienia jakości prognoz, uwzględniając powiązania danych z geografią.

6. Podsumowanie

Realizacja projektu GEOPORTAL będzie z pewnością miała duże 
znaczenie dla spółek dystrybucyjnych. GEOPORTAL ma w założeniu zapewnić 
szybki dostęp do różnorodnej informacji geograficznej. Efekty użytkowe dla 
spółek mogą być znaczne. Natomiast GEOPORTAL jest tylko metodą 
udostępniania informacji, niejako przy okazji musi być przeprowadzony proces 
tworzenia map numerycznych pokrywających swoich zasięgiem cały kraj. Mamy 
do czynienia również z brakami właściwych regulacji prawnych -  np. nie został 
określony ustawowo sposób aktualizacji mapy topograficznej, na której znajdują 
się wszystkie obiekty naziemne. Nie są ustalone jednolite zasady, obowiązujące 
geodezję i właścicieli sieci w zakresie przekazywania informacji geograficznej o 
sieci.

Istotnego znaczenia nabiera przygotowanie map cyfrowych 
zawierających aktualne dane o urządzenia podziemnych -  proces wymagający 
współudziału odpowiednich branż (właścicieli sieci podziemnych). Warto dążyć do 
współpracy między branżami i służbami geodezyjnymi ze względu na 
zmniejszenie kosztu pozyskania danych. Tylko zaangażowanie zarówno organów 
rządowych, centralnych i lokalnych służb geodezyjnych przy jednoczesnym 
zdyscyplinowaniu i zaangażowaniu wszystkich potencjalnych użytkowników 
zasobów cyfrowych daje szanse na sukces.
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Również ważnym zagadnieniem będzie określenie metod dostępu do 
informacji geograficznej, w tym zapowiadanej konieczności opłat za dostęp do 
danych, mającej pokrywać koszty udostępniania danych.

W każdym systemie informatycznym., a w szczególności w systemach 
GIS eksploatowanych w spółkach dystrybucyjnych, podstawą jest model danych. 
Model numeryczny sieci jest tworzony z reguły na podstawie wymagań 
użytkowników, biorąc również pod uwagę wymagania przyszłych systemów 
analitycznych, nie implementowanych w momencie wdrażania systemu GIS.

Instrukcja Techniczna G-7 czyli Geodezyjna Ewidencja Systemu 
Uzbrojenia Terenu (GESUT) specyfikuje listę obiektów sieci będących elementami 
mapy numerycznej i parametry tych obiektów. Najczęściej lista ta jest niezgodna z 
modelem sieci zbudowanym dla przedsiębiorstwa sieciowego w ramach Systemu 
Informacji o Dystrybucji, co wymaga budowania specyficznych interfejsów, na 
razie jednokierunkowych (z zasobów geodezyjnych do systemów SID). 
Zdefiniowany jest również standard wymiany danych geograficznych SWING, 
który praktycznie nie jest wykorzystywany w systemach SID eksploatowanych w 
spółkach dystrybucji energii elektrycznej.

Można stwierdzić, że do pełnej zakładanej funkcjonalności 
GEOPORTALU jeszcze daleka droga. Wydaje się, że projekt należy budować od 
podstaw, porządkując problemy prawne i tworząc numeryczne zasoby mające być 
udostępniane prze GOEOPORTAL. Niemniej jednak jest to krok we właściwym 
kierunku, dobrze wpisujący się w określenie społeczeństwa informacyjnego. 
Ważne jest, by wszyscy przyszli użytkownicy udostępnianych zasobów 
geograficznych brali udział w prowadzonych pracach, choćby przez wyrażanie 
swoich opinii.
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ROZDZIAŁ XVII

W YKORZYSTANIE MOBILNYCH AGENTÓW  
PROGRAM OW YCH W ELEKTRONICZNYM  

REJESTRZE USŁUG MEDYCZNYCH

Maciej WASIAK

Wstęp

Informatyzacja polskiej służby zdrowia jest od wielu lat przedmiotem 
ogólnokrajowej dyskusji. Niestety, mimo ogromnych potencjalnych oszczędności, 
podejmowane działania mają charakter fragmentaryczny i brak jest nawet 
oficjalnych założeń. Problem ewidencjonowania danych medycznych w Polsce 
oraz późniejszej ich analizy i weryfikacji wiąże się ściśle z projektem utworzenia 
Rejestru Usług Medycznych. Mimo braku determinacji kolejnych rządów w 
realizacji Rejestru, można się spodziewać, że dokonana już akcesja do UE, wymusi 
wkrótce wprowadzenie ogólnopolskiego systemu informatycznego dla służby 
zdrowia. Jednym z głównych skutków wprowadzenia e-RUM będzie 
zlikwidowanie wielu oszustw i nadużyć, które obecnie są bardzo łatwe do 
popełnienia, a trudne do wykrycia (patrz raport NIK z 2005: 12). Jak pokazują 
doświadczenia innych państw oraz generalnie wdrożenia systemów 
informatycznych, zlikwidowanie jednych rodzajów oszustw powoduje zazwyczaj 
powstawanie innych. Niniejszy artykuł podnosi problem nadużyć, które mogą 
powstać po wprowadzeniu e-RUM oraz sposobów zapobiegania im za pomocą 
zaawansowanych narzędzi informatycznych, m.in. z wykorzystaniem agentów 
programowych.

Przykładów zastosowania agentów programowych w detekcji oszustw i 
nadużyć nie ma zbyt wiele. Niektóre koncepcje i wdrożenia można odnaleźć w 16 
(karty kredytowe), 17 (inwestycje finansowe), czy 18 (nadużycia
telekomunikacyjne). W wielu przypadkach sięganie po technologię 
autonomicznych i mobilnych programów nie znajduje uzasadnienia, szczególnie, 
gdy analizowane dane znajdują się w jednym miejscu. Jednakże najbardziej 
prawdopodobna koncepcja e-RUM zakłada zastosowanie modelu rozproszonego na 
wiele województw, co może spowodować znaczne utrudnienia w efektywnym 
wykorzystaniu tradycyjnych metod data mining.

1. Historia informatyzacji Rejestru Usług Medycznych i stan obecny

Na początku lat 90-tych rozpoczęto prace nad Rejestrem Usług 
Medycznych (RUM), który miał stanowić zamknięty obieg dokumentów,
umożliwiać kontraktowanie usług oraz stanowić podstawę do rozliczeń
finansowych. W 1996 r. wdrożono w Gdańsku pierwsze rozwiązanie

197



wykorzystujące rozległą sieć komputerową (za 14), łączącą biura terenowe 
zlokalizowane w ZOZ-ach. Zbierane dane umożliwiały uporządkowanie wielu 
informacji oraz częściową ich kontrolę. W listopadzie 1999 roku resort zdrowia 
podpisał umowę z ComputerLandem oraz konsorcjum firm Kamsoft i Spin na 
informatyzację 16 kas chorych. Kamsoft i Spin rozpoczęły również informatyzację 
Branżowej Kasy Choiych.

W roku 2001 Śląska Regionalna Kasa Chorych wdrożyła system START 
(autorstwa ComputerLandu). Jest to, jak dotąd, system w największym stopniu 
zbliżony modelem funkcjonowania do projektu elektronicznego RUM. Wszyscy 
pacjenci w regionie posiadają karty elektroniczne, którymi autoryzują 
wykonywanie świadczeń medycznych. Wdrożenie systemu w krótkim czasie 
przyniosło oszczędności wielokrotnie przekraczające kwotę wydaną na jego 
utworzenie.

W latach 2002 i 2003 wykonywano różne fragmentaryczne projekty, jak 
m.in. komputeryzacja 300 największych szpitali. W 2003 r. wpisano na listę B 
projektów offsetowych plan wprowadzenia elektronicznego RUM. System miało 
wykonać i wdrożyć konsorcjum ComputerLandu, Prokomu oraz Lockheed Martin. 
Projekt ten został skreślony z listy offsetowej na początku roku 2005. Minister 
Zdrowia Marek Balicki argumentował, że o ile sama idea RUM-u jest słuszna, o 
tyle strona formalna, zaangażowane podmioty oraz cena skłaniają do poszukania 
innej drogi realizacji systemu.

Mimo kilku podejść do informatyzacji służby zdrowia, stan aktualny jest 
wysoce niezadowalający. Sprawozdawczość oraz kontrola przez NFZ operacji 
dokonywanych przez świadczeniodawców w zasadzie nie istnieje. Przykładowo, 
na Dolnym Śląsku w 2004 r. skontrolowano 4,8% placówek. Nieprawidłowości 
stwierdzono w 79% z nich (!) -  patrz 12.

Zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty świadczące usługi 
medyczne nie przestrzegają wielu obowiązków dotyczących prowadzenia 
dokumentacji. W roku 2004 NFZ praktycznie nie dokonywał kontroli aptek w 
zakresie realizacji recept refundowanych, (za 12)

Fundusz nie stosuje jednolitych zasad gromadzenia, przekazywania między 
pionami oraz analizowania informacji o faktycznie wykonanych świadczeniach. 
Ma to bezpośredni i negatywny wpływ na planowanie i kontraktowanie 
świadczeń, ich dostępność, proces sporządzania planu finansowego oraz 
zarządzanie wolnymi środkami. W efekcie Centrala Funduszu nie dysponuje 
wiarygodnymi informacjami o wykonanych świadczeniach zdrowotnych, 
finansowanych ze środków publicznych.

Ostatecznie, w swoim Raporcie z lipca 2005 NIK sformułował dwa 
wnioski pokontrolne skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Jednym z nich jest zalecenie stworzenia system u pozwalającego na wiarygodną 
weryfikacją danych przekazywanych przez świadczeniobiorców, dotyczących liczby 
wykonanych świadczeń zdrowotnych, w tym ponadlimitowych.”.

2. Projekt e-RUM
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W chwili obecnej nie istnieje oficjalnie zatwierdzona koncepcja e-RUM. 
Przypomnijmy strukturę danych, które miał zbierać RUM w swojej oryginalnej 
wersji, wstępnie zaprojektowanej przez Andrzeja Horocha oraz Mirosława Jarosza. 
Otóż jest to rekord danych zawierający (za 14): 

identyfikację pacjenta,
identyfikację instytucji i lekarza zlecającego usługę,
identyfikację instytucji i lekarza wykonującego usługę,
kod usługi medycznej,
przyczynę medyczną udzielenia usługi,
data zlecenia usługi,
data wykonania usługi,
dane dot. finansowania usługi.

Nawet tak prosta struktura danych umożliwiłaby drastyczne ograniczenie 
nadużyć w służbie zdrowia.

W aktualnych rozważaniach na temat RUM, najczęstsza koncepcja zakłada 
wykorzystanie komputerów (lub terminali) u każdego świadczeniodawcy oraz 
bezpiecznej identyfikacji zarówno świadczeniodawcy jak i pacjenta -  mówi się 
tutaj o kartach chipowych lub procesorowych.

Dalej rozważane są dwie możliwości: stworzenia systemu
scentralizowanego, gromadzącego w jednym miejscu wszystkie dane medyczne, 
lub zdecentralizowanego na kilkanaście serwerów, które do centralnego systemu 
przesyłałyby jedynie wyselekcjonowane dane. System scentralizowany jest 
określany jako funkcjonujący na granicy aktualnych możliwości technologicznych 
ale oferuje korzyści związane m.in. ze spójnością, bezpieczeństwem oraz 
możliwością analiz. System zdecentralizowany jest oceniany jako znacznie tańszy 
w budowie, niesie jednak ze sobą pewne niedogodności -  cechy przeciwstawne do 
zalet systemu scentralizowanego (za 7). Obserwując dyskusję toczącą się w 
mediach na ten temat, można stwierdzić przewagę głosów za systemem 
zdecentralizowanym.

Ostrożne szacunki wskazują, że możliwe oszczędności w skali roku z 
powodu wdrożenia systemu mogą wynieść równowartość kosztu wdrożenia. 
Bardziej optymistyczne, choć autor niniejszego opracowania tego optymizmu nie 
podziela, wskazują, że kwota ta może wynosić 3, a nawet 6 mld. zł. (por. 10 ).

Niezależnie od przyjętej struktury danych oraz architektury systemu, znane 
są cele jego wdrożenia. Można więc określić jego podstawową funkcjonalność oraz 
metody umożliwiające analizę danych medycznych w celu m.in. wykrywania 
nadużyć.

Po wdrożeniu systemu, część oszustw po prostu zniknie. Placówka nie 
będzie mogła sfałszować dokumentacji dopisując długopisem fikcyjne wizyty bez 
wiedzy pacjenta, gdyż proces ten będzie odbywał się elektronicznie. Niestety, sama 
informatyzacja nie wystarczy do całkowitej likwidacji wyłudzeń. Doświadczenia z 
innych dziedzin gospodarki, ale również systemów zdrowotnych funkcjonujących 
za granicą wskazują na dużą pomysłowość, żeby nie powiedzieć desperację w 
poszukiwaniu możliwości ominięcia barier systemu.
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3. Zapobieganie nadużyciom w systemach ochrony zdrowia

Podstawową metodą jest wykorzystywanie reguł tworzonych na 
podstawie wiedzy ekspertów. Przykładowo: ,Jest wysoce podejrzane, gdy 
pacjent jest trakcie leczenia szpitalnego i odbywa równocześnie badanie w 
przychodni”. System, korzystając z tak utworzonej bazy wiedzy, monitorowałby 
zarejestrowane operacje i sygnalizował kontrolerom/analitykom zaistnienie 
takich sytuacji.

Kolejną grupą metod analitycznych są techniki OLAP (Online 
Analytical Processing). Umożliwiają one wszechstronną i wielowymiarową 
analizę danych, tworzenie zapytań ad-hoc w celu uzyskiwania syntetycznych 
zestawień, tworzenie tabel przestawnych oraz wizualizację wyników. OLAP są 
grupą narzędzi znakomicie usprawniających odszukiwanie nadużyć, ale mają 
swoje liczne ograniczenia. Przede wszystkim nie jest to proces automatyczny -  
analizy dokonywane są przez specjalistę i skuteczność wykrywania zależy w 
dużym stopniu od jego doświadczenia oraz umiejętności. Analizy OLAP są 
jednak niezbędne również, jako etap badań przygotowujący do dalszych badań.

Do najbardziej zaawansowanych metod należą analizy data mining z 
wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przykładem ich wykorzystania do tego celu 
może być system opisany przez J. Wanga et al. w 4. Jest to typowe użycie sieci 
uczonej wsteczną propagacją błędu do klasyfikacji danych finansowych z systemu 
zdrowotnego. Największą zaletą sieci neuronowych jest trafność wnioskowania. 
Przy odpowiednio przygotowanych danych jest to jedna z najskuteczniejszych 
technik AL Niestety posiada kilka niedogodności, m.in. wymaga danych 
numerycznych, nie posiada dobrych algorytmów selekcji zmiennych oraz jest mało 
czytelna. Oznacza to, że zweryfikowanie sensowności wnioskowania sieci 
neuronowej przez człowieka jest w zasadzie niemożliwe. Algorytmy ekstrakcji 
czytelnych reguł z sieci neuronowych są dopiero w fazie opracowywania i nie 
wiadomo, czy w ogóle z niej wyjdą.

Wysoce skuteczną metodę w celu wykrywania oszustw medycznych 
zaproponowano w 1998 r. (patrz 5 ). Jest to system hybrydowy oparty na 
algorytmie genetycznym oraz CBR (Cased Based Reasoning), czyli porównywaniu 
nowych danych z dotychczas znanymi przypadkami nadużyć. Należy jednak 
dodać, że metody oparte na tej technice należą do najskuteczniejszych nie bez 
powodu -  odbywa się to kosztem ogromnej ilości obliczeń w trakcie 
wnioskowania. Jest prawdopodobne, że system taki przy dużej ilości pojawiających 
się cały czas nowych danych, nie byłby w stanie skutecznie funkcjonować w 
warunkach ogólnopolskich.

Major i Riedinger (patrz 8) zaprojektowali w 2002 r. kilkuwarstwowy 
system ekspercki oparty na regułach, w którym wiedza specjalistów jest 
zintegrowana z modelami statystycznymi. Pierwszy filtr stanowi 27 statystyk 
behawioralnych, które filtrują podejrzane operacje. Następnie aplikowane są reguły 
logiczne, a na końcu przeprowadzane jest wnioskowanie z użyciem metod 
sztucznej inteligencji.

Pathak et al (patrz 9) prezentuje badania nad wykorzystaniem logiki
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rozmytej do wykrywania nadużyć medycznych. Systemy rozmyte (fuzzy logie 
systems) wydają się być w szczególnie korzystną reprezentacją wiedzy dla potrzeb 
identyfikacji oszustw. Zachowują regułowy proces wnioskowania (Jeżeli.... to....), 
a jednocześnie płynnie odwzorowują rzeczywiste zależności i są w stanie podać 
stopień pewności swojej decyzji (tutaj: prawdopodobieństwo oszustwa). Systemy 
rozmyte poddają się automatycznemu uczeniu za pomocą wielu metod, m.in. 
gradientowych, clusteringowych, z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, 
wykazując wysoką trafność klasyfikacji. Ich dużą zaletą jest (przy zachowaniu 
odpowiedniego reżimu w trakcie automatycznego uczenia) zrozumiały proces 
wnioskowania i możliwość wytłumaczenia swojej decyzji.

Modele zachowań przestępczych podlegają nieustannym modyfikacjom. 
Rodzi to konieczność projektowania systemów z założenia adaptacyjnych, 
wykorzystujących dynamiczne modele wiedzy, uwzględniające temporalne i 
behawioralne aspekty oszustw i nadużyć.

4. Zastosowanie agentów w rozproszonym systemie e-RUM

Przeglądając możliwości krajowych systemów detekcji nadużyć w zakresie 
usług dostarczanych masowym klientom, np. telekomunikacji, energetyki, czy 
telewizji kablowych, można zauważyć, że wykorzystują one dość podstawowe 
technologie analityczne -  korelacje danych czy względnie proste analizy odchyleń. 
W szczególności prace w zakresie detekcji nadużyć w systemie służby zdrowia są 
wyjątkowo ograniczone, przede wszystkim przez brak systemu, na którym można 
by testować koncepcje i technologie. Badania nad wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji w tym sektorze zaczynają dopiero być prowadzone.

Analizy korelacyjne, wykorzystanie dorobku OLAP i data mining są 
naturalną drogą w wykrywaniu nadużyć w elektronicznym RUM. Jednakże 
architektura rozproszona przyszłego systemu -  o ile taka zostanie wybrana, może 
wiele z dostępnych technologii analiz znacznie ograniczyć. Poniżej opisano 
niektóre możliwości zastosowania technologii agentowej przy założeniu, że 
wdrożony zostanie model rozproszony, tzn. teren kraju zostanie podzielony na 
regiony (najprawdopodobniej województwa), które będą posiadały własne centra 
gromadzenia danych medycznych. Do centrali będą przesyłane zbiorcze dane 
finansowe i medyczne placówek służby zdrowia oraz raporty bez szczegółowych 
danych pacjentów. Typowy szkic tej architektury przedstawiono na poniższym 
rysunku.
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Województwo 3

Rys. 1: Ogólny model rozproszonej struktury e-RUM 
Źródło: opracowanie własne.

Dla celów niniejszego artykułu przyjęto, że „agent” oznacza program 
komputerowy wyposażony w umiejętność samodzielnego przeglądania danych 
oraz wnioskowania. Wnioskowanie dotyczy zarówno wykrywania podejrzanych 
operacji, jak i kierunków dalszych poszukiwań. Program ten może przenosić się 
między serwerami sieci e-RUM, zabierając potrzebne dane ze sobą, o ile dane te 
nie naruszają ograniczeń związanych z bezpieczeństwem. Agent nie musi posiadać 
możliwości samodzielnego uczenia się, gdyż proces ten może odbywać się w 
wyspecjalizowanym laboratorium pod kontrolą specjalistów. Programy agentowe 
mogą komunikować się ze sobą oraz z systemem centralnym.

Wykorzystując model klasyfikujący do wyszukiwania nadużyć, często 
konieczne jest sięganie do danych z innych województw. Przykładem może być 
kontrola recept zrealizowanych w jednym województwie, a wypisanych w innym. 
Podobnie dzieje się ze skierowaniami z placówek położonych w innych 
województwach, czy chorymi, którzy wręcz podróżują po terenie całego kraju. W 
takich wypadkach kontrola na poziomie lokalnym nie jest wystarczająca.
Dwa najistotniejsze ograniczenia dla tradycyjnych metod analitycznych, jakie 
mogą się pojawić w przypadku utworzenia rozproszonego e-RUM, stanowią:

-  charakter zadania analitycznego będzie powodował, że poszukiwanie
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związków między danymi, przeszukując zdalnie serwery w innych 
oddziałach może być nieefektywne,

-  projekt systemu e-RUM będzie uniemożliwiał przesyłanie szczegółowych 
danych medycznych między serwerami.
Pierwsze ograniczenie ma charakter wyłącznie ekonomiczny. Nawet w 

obliczu możliwości zdalnego dostępu do danych z całego kraju, w wielu analizach 
ilość potrzebnych danych może spowodować zbyt wolne działanie systemów 
analitycznych oraz zbyt duże obciążenia sieci, które i tak będą zapewne 
funkcjonować blisko granicy swoich możliwości.

Drugie ograniczenie ma charakter fundamentalny i jest bardzo 
prawdopodobne ze względu na niebezpieczeństwa, jakie niesie możliwość 
zdalnego dostępu do danych medycznych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 
dentysty, Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, rozporządzenia wydane w oparciu o te ustawy 
oraz inne źródła prawa poważnie ograniczają dostęp do danych medycznych. 
Możliwość dostępu do danych spoza lokalnego oddziału e-RUM może zostać 
celowo zablokowana, albo udostępniona dla wąskiej grupy osób i zabezpieczona w 
bardzo wyrafinowany sposób. Trudno sobie wyobrazić, żeby umożliwiono taki 
dostęp programom komputerowym, które same dokonywałyby wyboru czyje dane 
z innych oddziałów chcą zweryfikować i jak dokładnie.

W rozważanej architekturze oraz uwzględniając przedstawione 
ograniczenia systemu, możliwe jest zastosowanie podejścia odmiennego od metod 
tradycyjnych, a mianowicie wykorzystanie mobilnych i współdziałających ze sobą 
agentów -  parz rys. 2. Serwery należące do e-RUM byłyby przygotowane do 
przyjmowania i obsługi agentów, które wykonywałyby potrzebne analizy na 
danych dostępnych lokalnie, mogąc w każdej chwili przenieść się do serwera 
położonego w innym województwie w celu skonfrontowania danych czy 
prześledzenia nowych śladów.
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¡Województwo 3j

Rys. 2: Ilustracja funkcjonowania mobilnych agentów programowych w rozproszonej
strukturze e-RUM 

Źródło: opracowanie własne

Prześledźmy możliwości działania agenta na dwóch przykładach.
Przykład l: kradzież tożsamości.

Jednym ze sposobów dokonania nadużycia w systemie e-RUM będzie 
wykorzystanie czyjejś tożsamości do rejestrowania fikcyjnych badań i zabiegów. 
Jest to możliwe np. poprzez podrobienie karty identyfikacyjnej pacjenta lub 
udostępnienie jej przez osobę będącą w zmowie z lekarzami. Agent programowy 
mógłby zidentyfikować potencjalne nadużycia np. poprzez zauważenie częstych 
zabiegów wykonywanych na danej osobie oraz profilu wykonywanych badań i 
zabiegów.

W pewnych granicach, duża liczba badań nie musi powodować alarmu, ale 
warto sprawdzić, czy ta sama osoba nie jest badana w innych województwach oraz 
jaki jest profil wykonywanych tam badań i zabiegów. Agent programowy może 
swobodnie przenieść się do odległych serwerów, zabierając ze sobą zgromadzone 
do tej pory statystyki i niektóre dane o analizowanym pacjencie. Będąc na nowym 
serwerze może szybko, efektywnie i bezpiecznie przeszukać bazę danych,
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uaktualniając posiadane informacje. Po szczegółowym przeanalizowaniu historii 
pacjenta na różnych serwerach, możliwa jest decyzja o przekazaniu danych 
pacjenta do sprawdzenia przez analityka, lub też o zignorowaniu zagrożenia (np. 
gdy dane z innych województw nie dają powodów do niepokoju).
Przykład 2: wyłudzenia refundacji leków.

Innym typowym nadużyciem jest wypisywanie fikcyjnych recept na 
niektóre lekarstwa. Proceder ten ma to do siebie, że pojawia się nagle i dotyczy 
jednego lub kilku specyfików. W sobie znany sposób, nieuczciwe zakłady na 
terenie całego kraju dowiadują się o pojawiającej się okazji i poprzez podstawione 
osoby wykupują medykamenty, by później sprzedawać je po wyższej cenie 
podmiotom nieuprawnionym do refundacji. Dysponując ogólnokrajową statystyką 
dotyczącą lekarstw, wzrost sprzedaży danego lekarstwa spowodowany 
wyłudzeniami może być niezauważalny. W tym przypadku można wykorzystać 
zaletę technologii agentowej polegającej współdziałaniu agentów umiejscowionych 
na różnych serwerach e-RUM.
Pierwszy z agentów, który zauważy zwiększone wydawanie recept na jeden łub 
więcej specyfików przez niektóre zakłady w swoim województwie, może 
poinformować pozostałych agentów podając kod lekarstwa. W krótkim okresie 
czasu, agenci mogą skontrolować historię wydawania recept na dane lekarstwo. 
Wiedząc, czego szukają mogą być znacznie bardziej „podejrzliwi”. Nawet 
stosunkowo niewielki wzrost liczby wypisywanych recept w pojedynczych 
zakładach, może rodzić konieczność dalszej obserwacji i dokładnej analizy historii 
zakładów. Nagłe wzrosty wydawania recept na niektóre lekarstwa mogą być 
skorelowane z danymi z innych województw, ponownie, poprzez przesłanie 
informacji do pozostałych agentów. Zebrane dane dotyczące podejrzanych operacji 
mogą być przesłane do centralnego systemu analiz, który będzie dalej 
automatycznie zarządzać analizami lub uruchomi alarm, przesyłając raport do 
analityka.

Podsumowanie

Jednym z głównych celów informatyzacji służby zdrowia jest zapobieżenie 
ogromnej skali oszustw i nadużyć, jakie są dokonywane przez nieuczciwe zakłady 
zarówno publiczne, jak i prywatne. Już sama elektronizacja procesów znacznym 
stopniu ograniczy możliwość wyłudzeń, ale jak pokazuje praktyka z innych 
dziedzin, nie powstrzyma ich całkowicie. W koncepcji rozproszonego sytemu 
Rejestru Usług Medycznych podstawowe techniki analityczne, jak OLAP, czy data 
mining mogą okazać się mało przydatne ze względu na znaczne rozproszenie 
danych. Wydaje się, że w takiej sytuacji obiecującą technologią może być 
wykorzystanie mobilnych i współdziałających ze sobą agentów programowych.
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ROZDZIAŁ XVIII

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE 
W MINISTERSTWIE GOSPODARKI. WYKORZYSTANIE 

TECHNOLOGII OLAP -  WADY I ZALETY

Norbert KOMAR

Dla celów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach jednym 
z najbardziej popularnych systemów wspomagania decyzje jest narzędzie OLAP 
(On Linę Analitical Processing). OLAP może korzystać ze źródeł danych tj:

❖ Seagate Info
❖ Seagate Holos
❖ Hyperion Essbase
❖ OLE DB for OLAP
❖ MS SQL Server
❖ OLAP Services i Applix TM 1
❖ IBM DB2 OLAP Services
❖ Informix Meta Cube

Ministerstwo Gospodarki dla swoich celów jako system wspomagania 
decyzji używa Seagate Info.

Pozwala on na łatwe przeglądanie nawet dużej ilości danych zawartych 
w wielowymiarowych „kostkach", których wygląd i zawartość użytkownik może 
łatwo i szybko dostosować do własnych, konkretnych potrzeb.

System ten oparty jest na zawansowanych narzędziach raportujących oraz 
wydajnych narzędziach do analizy danych.

Dzięki unikalnej 3-warstwowej architekturze oraz wdrożeniu najnowszych 
dostępnych technologii Seagate Info należy do najlepszych rozwiązań w tej klasie 
dostępnych na rynku. 3-warstwowa struktura Seagate Info pozwala na sprawne, 
optymalne i wydajne zarządzanie informacją jakiej wymagają użytkownicy 
oferując łatwą obsługę, szybki dostęp do danych oraz bogate możliwości obróbki 
danych korporacyjnych za pomocą najnowocześniejszych narzędzi analitycznych.

Narzędzia te oparte na technologii OLAP pozwalają na wielowymiarową 
analizę aktualnych danych dostarczając kierownictwu firmy informacji 
niezbędnych dla szybkiego podejmowania decyzji. Dzięki modułowej budowie 
Seagate Info pozwala na rozbudowę systemu w miarę rozwoju przedsiębiorstwa 
oraz rosnących potrzeb użytkowników gwarantując w ten sposób optymalny 
poziom kosztów inwestycji związanej z wdrożeniem. Seagate Info zawiera Crystal 
Reports 1 oraz szereg narzędzi umożliwiających m.in. analizę w oparciu o własną

1 (Crystal Reports to najpopularniejszy generator zapytań i raportów. Umożliwia on 
wykonywanie zapytań do baz danych oraz generowanie zaawansowanych raportów 
graficznych. Przyjazny interfejs sprawia, źe zapytania są łatwe w przygotowaniu nawet dla 
początkujących użytkowników. Do generowania zapytań nie są konieczne komendy SQL.
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bazę wielowymiarową, tworzenie własnego słownika danych, pracę typu 
wsadowego off-line, optymalizację generowanych zapytań pod kątem ich 
redundancji oraz pozwala na centralne administrowanie całym systemem. Seagate 
Info jako jedno z nielicznych narzędzi tego typu oferuje pełną funkcjonalność 
również w sieciach typu Intranet wykorzystując najnowsze technologie Intemet'u 
jak HTTP, Java czy „Push/Chanel”. Seagate Info umożliwia dostęp do formatów 
danych jak w wersji Professional pakietu Crystal Reports dodatkowo do 
wielowymiarowej bazy Seagate Holos.

Rozpoczęcie pracy następuje poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę „Info 
Desktop” na pulpicie. Uzyskamy w ten sposób dostęp do poszczególnych 
katalogów, w których znajdują się dane ekonomiczne.

Po uruchomieniu ww. aplikacji możemy analizować w różnych
konfiguracjach pożądane dane. W tym celu mamy do dyspozycji bardzo czytelny 
podział. Pasek główny menu jest przyjazny również dla początkującego 
użytkownika ponieważ jest analogiczny do tych występujących np. w Microsoft 
Word. Po prawej stronie widoczne są poszczególne kategorie zawierające 
dostępne przeglądarki. Natomiast lewa strona głównego ekranu pokazuje 
zawartość danego wybranego katalogu (sekcji).

W pasku głównym narzędzi użytkownik ma w bardzo przystępny sposób 
przedstawione klawisze funkcyjne, które bardzo ułatwiają pracę tj.

•J* Open - pozwała otworzyć inny ekran widoku.
❖ Save - naciśnięcie tego przycisku umożliwia zapisanie układu aktualnie 

otwartego widoku aby móc go później oglądać.
❖ Print - wydrukowanie aktualnie otwartego ekranu widoku.
❖ Graphics - użycie tego przeciwko daje dostęp do graficznego

przedstawienia danych
zawartych w widoku, jednocześnie możliwe jest dostosowywanie 
wykresów do własnych wymagań.

Raporty można zapisywać w wielu standardowych formatach, a następnie rozsyłać w sieci 
lokalnej lub za pomocą Internetu.)
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❖ Sort Ascending - sortowanie kolumn i wierszy rosnąco.
❖ Sort Descending - analogicznie do poprzedniego klawisza pozwala na 

sortowanie malejące.
❖ Refresh nów - odświeża widok zgodnie z zadanymi wytycznymi, np. jeżeli 

zastosowano sortowanie czy pewne komórki zostały wykluczone, widok 
dostosowywany jest do ostatnio wprowadzonych zmian.

❖ Collapse all hierarchies - zrezygnowanie z wyświetlania hierarchii, 
pozostają tylko pola z najwyższego rzędu.

❖ Generate Report - tworzy raport opierający się na aktualnym widoku.
❖ Help - dostęp do pliku pomocy programu Seagate Info.

Kilkukrotne kliknięcie na pożądaną sekcję spowoduje wyświetlenie Info 
Worksheefa (tablica przypominająca arkusz kalkulacyjny) -  czyli zbioru danych 
ułożonych w możliwie najbardziej przejrzystym układzie.
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Tak wyświetlone dane można przeglądać w sposób bardzo podobny do 
arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto przeglądarka ta oferuje użytkownikowi szereg 
dodatkowych opcji pozwalających na dostosowanie widoku do konkretnych 
potrzeb użytkownika. Przeciągając myszką w pożądanym kierunku możemy 
zamiast np. towaru analizować kraj pochodzenia.

Najczęściej nie są nam potrzebne wszystkie dane zawarte w 
przeglądarkach. Ich selekcja z całego przekroju (np. gdy interesują nas szczegóły 
dotyczące np. jednego towaru lub grupy towarów) odbywa się przy pomocy okna 
wyboru. Otwieramy go klikając na ikonę po lewej stronie granatowego prostokąta 
lub po wybraniu opcji Field Selector z menu kontekstowego.
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Z chwilą zdefiniowania i wybrania potrzebnych parametrów sortowanie 
odbywa się automatycznie. Domyślne sortowanie jest rosnące. Zmiana na 
sortowanie malejące jest możliwa za pomocą przycisków sortowania na pasku 
narzędzi. W przypadku analizowania i zestawiania danych z kolejnych lat tak 
przygotowane sortowanie jest niewygodne ponieważ użytkownik nie może określić 
tak ustawień np. według państw żeby może je ustawić corocznie w takiej samej 
kolejności. Ponadto niestety w przypadku gdy poszukiwany towar nie występuje w 
danym kraju czy okresie program wyświetla puste pola. Tak zdefiniowany widok 
jest nieczytelny dla użytkownika ponieważ analiza wybranych zagadnień wymaga 
znacznie więcej czasu i uwagi co przekłada nie na komfort pracy i 
prawdopodobieństwo przeoczenia istotnych parametrów. W prawdzie możemy 
zastosować filtr, który wyeliminuje ww. problem ale dla początkującego 
użytkownika jest to trudne z powodu braku takiej informacji w instrukcji 
użytkownika i katalogu pomoc. Również każdy okres sprawozdawczy nie jest do 
końca czytelny, ponieważ po każdym kwartale jest podsumowanie. W przypadku 
wyboru całego roku znów praca staje się nie wygodna i coraz bardziej nieczytelna. 
Największym problemem na tym etapie pracy na tym programie jest to, iż 
podstawową jednostką miary jest kg. W przypadku produktów masowych jakimi są 
np. węgiel gdzie stosowaną jednostką są tony użytkownik bardzo łatwo może się 
pomylić w samym przeliczaniu ponieważ jest to możliwe wyłącznie na etapie 
przygotowania danych do wydruku po uprzednim zapisaniu go w programie Excel.
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Największym problem z jakim spotyka się użytkownik to jest zapisywanie 
i przygotowanie do wydruku stworzonego zestawiania. Sama praca na programie 
jest w miarę czytelna. Niestety z chwilą importowania danych zestawień do 
programu Excel (niestety tylko taką mamy możliwość) dokument staje się 
kompletnie nieczytelny. W pustych miejscach wyskakuje komunikat #ZERO! Te 
pola możemy zmienić wyłącznie ręcznie co może skutkować przypadkowym 
usunięciem potrzebnych danych. Ponadto również inne informacje stają się 
bardzo nieczytelne co kompletnie nie pozwala na tak przygotowanym dokumencie 
bezpośrednio pracować i go drukować.
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324060 MCROI MCROi 11334060 «WERO« «ZERO« 34918900

110| 97234640 , 2.4E*08 2,28E«08 3.4ee*08 1 _D8e«09
ROW HPAIC
COLUMN -OKRESY CZASOWE   i‘
SeCTIOM KATCOORie IMPORT DO POCOH] ooOłcm 
SECTION TOWARV 2701 12 W1JOICL BITUMICZNY j 
SECTION ROK 2006 
SECTION ‘JED. MIARY' KO
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mj% i c i *ł \ i r w r * i

J il  M  uu -«» 3* n r  «3* O  < l*' !L_J f*
N U M ł— " r ~ T ! r - r :  

R 'i£U $diT&  To.»»

W związku z tym, iż ww. zapisany w programie Excel dokument jest 
nieprzejrzysty oraz wymaga wielu poprawek merytorycznych, matematycznych 
oraz estetycznych nie może on być dokumentem oficjalnym do pracy lub 
przedstawiania go kierownictwu ministerstwa. W związku z powyższym wymaga 
on stosunkowo wiele czasu oraz pracy do przystosowania go jako dokumentu 
oficjalnego. Poza dużym zaangażowaniem czasu użytkownik łatwo może się 
pomylić w przeliczaniu i dostosowywaniu dokumentu do pożądanego wyglądu
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takiego jak na przykład poniżej.

Mimo paru niedogodności dla użytkownika, które zostały opisane powyżej 
a bezpośrednio wpływają na komfort pracy i niezawodność system wspomagania 
decyzji Seagate Info jest doskonałym oraz niezbędnym narzędziem 
wspomagającym decyzyjnego.
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